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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความ                 

พึงพอใจของผูใชบริการและเพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอความคาดหวังและความ                
พึงพอใจของผูใชรถบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางโดยเก็บขอมูลกับลูกคาธนาคาร
ออมสินท่ีมาใชบริการในอําเภอแมพริก อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน และอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
จํานวน 263 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก            
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาสหสัมพันธแบบเพียรสัน t-test  และ One-way 

ANOVA 

ผลการศึกษา พบวา ลูกคาท่ีมาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36 -45 ป 
สถานภาพสมรส อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,000–15,000 บาท ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ 
ดังน้ี ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความมีอัธยาศรัยไมตรี และดานการเขาถึงบริการและระดับ
ความคาดหวังตอการใหบริการรถเคล่ือนท่ีโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ดังน้ี  ความมี
อัธยาศัยไมตรี ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานการเขาถึง
บริการ ความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีอยูใน
ระดับปานกลางโดยเรียงลําดับ ดังน้ี ดานการติดตอส่ือสาร ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และ
ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ เม่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความคาดหวังและ                    
ความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน พบวา ความคาดหวังของผูใชบริการรถ
เคล่ือนท่ีธนาคารออมสินแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร  สําหรับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินแตกตางกันตามระดับการศึกษา อาชีพและรายไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 
 

 The objectives of this study were to study the relationship between 

expectation and satisfaction of mobile unit banking user and to identify demographic 

factors affecting to expectation and satisfaction of mobile unit banking user of 

government savings bank in Lampang province. The samples of this study was 

customers who used mobile unit banking of government savings bank in Theon, Mae 

Phrik, Sop Prap and Mueng district, Lampang province for 263 samples.                            

The instrument of this research was a questionnaire.  A data was analyzed by using 

statistical data such as percent, mean, standard deviation, Pearson Correlation 

Coefficient, t-t-test, and One-way ANOVA.   

 The results were found that most respondents were female, age between       

36-45 years old, marriage status, mostly government officer/state enterprise officer, 

bachelor degree level, and average income between 10,000-15,000 Baht per month.  

The level of satisfaction of mobile unit banking users was overall at high level in all 

aspects.  As descending each aspect, there were, firstly, confidence and trust, 

courtesy, and service accessibility respectively.  The level of expectation was overall 

at high level in all aspects.  As descending each aspect, there were, firstly, courtesy, 

confidence and trust, service tangibility, and service accessibility respectively.  

Moreover, the relationship between expectation and satisfaction of mobile unit 

banking user was medium level. As descending each aspect, there were 

communication, service tangibility, and confidence and trust.  By comparing the 
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demographic factors affecting to expectation and satisfaction of mobile unit banking 

user of government savings bank, it was found that expectation of mobile unit 

banking user was vary in each demographic factors. However, the satisfaction of 

mobile unit banking user was difference on education level, occupation, and income 

at .05 level of significant.   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ในปจจุบันน้ีธุรกิจการใหบริการอยางธุรกิจธนาคาร ท้ังธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐบาล     
มีการแขงขันในธุรกิจธนาคารคอนขางรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะธนาคารแตละแหงตางๆ ก็ต้ังเปาหมายที่จะ
ทําสวนแบงการตลาดใหมากท่ีสุด ทั้งนี้ภาพรวมการแขงขันของธนาคารในปจจุบันคอนขางท่ีจะแขงขันกัน
รุนแรงอยูแลว หากเทียบกับในอดีตและอนาคตแนวโนมของการแขงขันก็จะเพ่ิมข้ึนอีก โดยเฉพาะในเร่ือง
การอํานวยความสะดวก ดวยบริการเคร่ืองบริการอัตโนมัติ (ATM) และการใหบริการธนาคารอัตโนมัติ
ตางๆ เชน Phone Banking, e-Banking และ i-Banking เปนตน จะเห็นไดวาเปนความทาทายสําหรับ
กิจการธนาคารไทยในอนาคตคือการถูกแยงชิงตลาด อัตรากําไรลดลง การพัฒนาของตลาดทุน การต่ืนตัว
ของธนาคารในประเทศ ลูกคามีความรูความทันสมัยมากข้ึน และความเขมงวดมากข้ึนของกฎขอบังคับ
การเงินท่ีสูงข้ึนดวย เน่ืองจากธนาคารแตละแหงมีการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการมีนวัตกรรมใหมๆ 
มากข้ึน รวมถึงการต้ังเปาหมายและวางแผนการดําเนินธุรกิจของแตละธนาคาร ไมสามารถหยุดน่ิงอยูได 
โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑโดยรวมกับบริษัทในเครือ ซ่ึงอาจจะตองใชหลายหนวยงานในธนาคาร
มาประชุมเพ่ือวางแผนและเพ่ือคิดคนผลิตภัณฑใหมทีส่ามารถตอบสนองลูกคาไดมากข้ึน  

ธนาคารออมสินเปนสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีประวัติกิจการท่ียาวนานถึง 101 ป 
ดําเนินธุรกิจท้ังในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยมุงสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก 
ขยายฐานลูกคา และปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงิน ปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของธนาคาร ในฐานะเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีไดรับมอบนโยบาย
ใหเปนกลไกหน่ึงในการแกปญหา ความยากจนใหกับประชาชน ธนาคารออมสินจึงไดทําการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการอยางตอเน่ือง ซ่ึงบริการรถเคล่ือนท่ีและหนวยใหบริการท่ีวาการอําเภอ ก็เปนอีกหน่ึง
ความมุงม่ันของธนาคารออมสินท่ีจะอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาและประชาชนไดเขาถึงแหลงทุนใน
ระบบอยางเทาเทียม จึงไดขอเชิญชวนลูกคาและประชาชนมาใชบริการรถเคล่ือนท่ีดังกลาวได ซ่ึงจะไดรับ
ความสะดวกและความปลอดภัยเชนเดียวกับธนาคารออมสินสาขา 
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ธนาคารออมสินพัฒนารถตูไฮเทคออกใหบริการทางการเงินลูกคาในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล หวังสราง
โอกาสเขาถึง แหลงเงิน ทุนแกประชาชนอยางเทาเทียมควบคูกับการสงเสริมนิสัยรักการออม เปดตัว
เร่ิมแรก 10 คัน ตระเวนใหบริการตาม ชุมชนท่ัวประเทศ 28 จุดบริการรถเคล่ือนท่ีเปนโครงการท่ีธนาคาร
ออมสินไดพัฒนาข้ึน เพ่ือมุงใหบริการทางการเงินทั้งดานบริการฝาก-ถอนเงิน ชําระคาบริการตางๆ บริการ
รับคําขอใชสินเชื่อ บริการ ATM รวมท้ังบริการใหคําปรึกษาดานการเงินแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียังไมมี
ธนาคารเขาไปเปดใหบริการ ซ่ึงประชาชนตองเสียท้ังเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปใชบริการกับ
ธนาคารท่ีต้ังอยูตางพ้ืนท่ี ในบางคร้ังทําใหเสียโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ รวมถึงเส่ียงตอ
อันตรายในการเก็บรักษาเงินเดิมธนาคารออมสินเคยเปดใหบริการรถเคล่ือนท่ีมาแลว ต้ังแตป พ.ศ. 2499 
ตอมาไดยุติใหบริการดังกลาวไป หลังจากท่ีมีการต้ังสาขาของธนาคารออมสินเปนการถาวร จนในปน้ี 
ธนาคารไดรื้อฟนรูปแบบการใหบริการเคล่ือนท่ีข้ึนอีกคร้ัง โดยไดพัฒนารถเคล่ือนท่ีใหมีความทันสมัยมาก
ยิ่งข้ึน ดวยการใหบริการในลักษณะออนไลนผานระบบ GPRS ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถใชบริการทาง
การเงินจากรถเคล่ือนท่ีไดเสมือนกับการเขาไปใชบริการท่ีสาขาของธนาคาร ท้ังน้ีรถเคล่ือนท่ีจะตระเวน
ใหบริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามสวนภูมิภาคตางๆ จํานวน ท้ังส้ิน 28 จุดบริการ อาทิ 
ตลาดทุงสองหอง ตลาดเคหะหลักส่ี  แฟลตกทม.ทุ งครุ สถานีรถไฟบางสะพานนอย จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ ศาลาประชาคมเคียนชา จังหวัดสุราษฏรธานี และหนาตลาดสดเทศบาลทาสบเสา 
จังหวัดลําพูน เปนตน 

การใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางมีหนาท่ีสําคัญในการใหบริการซ่ึงมี
ความเก่ียวของสัมพันธกับผูใชบริการอยางหลีกเล่ียงมิได การใหบริการดานตางๆ มีความจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองใหบริการท่ีมีคุณภาพและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังน้ันเพ่ือเปนการ
รับทราบขอมูลและปญหาของการใหบริการรถเคล่ือนท่ีนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  จึงจําเปนตองมี
การศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปาง 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ                  

รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะของประชากรศาสตรที่สงผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ                 

รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะของประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ                 

รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ความคาดหวังของลูกคาท่ีมาใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใหบริการรถเคล่ือนท่ี

ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
2. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีความคาดหวังตอการใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร

ออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
3. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร

ออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  

2. ไดทราบถึงลักษณะของประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถ
เคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 

3. ไดทราบถึงลักษณะของประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถ
เคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ผูรับบริการรถบริการเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ใน 5 ดาน ไดแก ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ 
ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึงการบริการ และการติดตอส่ือสาร 

2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูรับบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอแมพริก อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน และอําเภอเมือง เฉล่ียตอวันจํานวนท้ังส้ิน  769 ราย 
(ธนาคารออมสินภาค 9 จังหวัดลําปาง, 2556) 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพ 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคาดหวังของผูใชบริการ ประกอบดวย 
ความเชื่อม่ัน/ไววางใจของผูใชบริการ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึง
การบริการ และการติดตอส่ือสาร สําหรับความพึงพอใจของผูใชบริการ ประกอบดวย ความเชื่อม่ัน/
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ไววางใจ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึงการบริการ และการ
ติดตอส่ือสาร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน หมายถึง รถใหบริการทางการเงินทั้งดานบริการฝาก-ถอนเงิน 

บริการรับคําขอใชสินเชื่อ บริการ ATM รวมท้ังบริการใหคําปรึกษาดานการเงินแกประชาชน 
คุณภาพการใหบริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะสรางความแตกตางของผูรับบริการให
เหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนส่ิงท่ีตอง
กระทํา ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับส่ิงท่ีตองการ เม่ือผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานท่ีท่ีผูรับบริการ
ตองการ และในรูปแบบท่ีตองการ 
 ความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติท่ีเกิดจากการคาดเดาไวลวงหนาท่ีเก่ียวกับความตองการของ
ผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ในดานชื่อเสียงภาพพจนขององคกร  ตัวของ
พนักงานผูใหบริการ ตัวสินคาหรือบริการ ราคาของบริการ สภาพแวดลอม มาตรฐานคุณภาพของลูกคา 
ขอมูล/ขาวลือ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ผลมาจากการเปรียบเทียบความรู สึกหรือตามท่ีมองเห็นในการไดรับ
บริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ในประเด็นการรับฟง เขาใจ ตอบสนอง 

ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง หมายถึง ธนาคารออมสินสาขาสบตุย และสาขาเถิน                        
ที่มีรถบริการเคล่ือนท่ี 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการใหบริการ   
2. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความคาดหวัง 
4. การใหบริการรถเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน                                                                                      
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการใหบริการ  
การบริการ (Service) คําวาการบริการไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังน้ี วินัย 

ราพรรณ (2546) การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดผลกับผูอ่ืน ดังน้ัน ผูที่จะ
ใหการบริการคนอ่ืน จึงควรจะมีคุณสมบัติสามารถอานวยความสะดวกและปฏิบัติตอผูอ่ืนในดาน                  
การบริการอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข  

อาศยา โชติพานิช (2549) การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือ
ประโยชนของผูอ่ืน การบริการท่ีดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจและชื่นชมองคกร ซ่ึงเปนส่ิงดี              
สิ่งหน่ึงอันเปนผลดีกับองคกรของเรา เบ้ืองหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปน
เคร่ืองมือสนับสนุนงานดานตางๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังน้ัน ถาบริการดี
ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ซ่ึงการบริการถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดี
ไปดวย  

สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีกระทําหรือติดตอและเก่ียวของกับ
ผูใชบริการ การใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหน่ึง ทั้งดวยความพยายามใดๆ ก็ตาม                       
ในการทําใหคนตางๆ ที่เก่ียวของไดรับความชวยเหลือ  
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ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชนหรือความพอใจซ่ึงไดเสนอ
เพ่ือขาย หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนรวมกับรายการสินคา โดยท่ัวไปแลว บริการไมตองเก่ียวของกับสินคาเทาน้ัน 
แตบริการจะมีการใหขอมูลเก่ียวกับการแลกเปล่ียนความตองการใชการฝกอบรมผูบริโภคใหรูจักวิ ธีใช       
เปนตน  

จิตตินันท เดชะคุปต (2549) กลาววา การบริการไมใชส่ิงท่ีมีตัวตน แตเปนกระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีตองการใชบริการ (ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับบริการ) 
กับผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน 
ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันท่ีจะตอบสนองความตองการอยางใดอยางหน่ึง ใหบรรลุผลสําเร็จ 
ความแตกตางระหวางสินคาและการบริการ ตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาท่ีมาซ้ือ 
โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุงเนนการกระทําท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา อันนําไปสูความพึงพอใจท่ี
ไดรับบริการน้ัน ในขณะน้ีธุรกิจท่ัวไป มุงขายสินคาท่ีลูกคาชอบและทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีไดเปน
เจาของสินคาน้ัน 

กลาวอยางสรุปไดวา การบริการ หมายถึง การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการของบุคลากร 
เพ่ือใหแนใจวาจะเกิดความสัมพันธระยะยาวท่ีทุกฝายตางก็ไดรับประโยชนรวมกัน  และเพ่ือเปนการชวย
เสริมการทํางานขององคกรดวย  

คุณภาพการใหบริการ  
คุณภาพการใหบริการเปนแนวคิดท่ีเกิดจากความตองการท่ีจะหาทางเพ่ือใหองคการของตน

สามารถแขงขันได ซ่ึงใหความสําคัญตอผูรับบริการมากข้ึน ความหมายโดยท่ัวไป ไมไดกําหนดแนชัด                
แตเปนท่ียอมรับวาคุณภาพเปนเร่ืองตางจากความพึงพอใจของผูรับบริการ  คุณภาพการใหบริการมิได
หมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองคการ แมวาจะตองมีการวัดผล อยางเปนระบบเพ่ือ
ประโยชนในการจัดการองคการบริการก็ตาม คุณภาพการใหบริการไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหคํา
นิยามศัพทไว ไดแก  

นายิกา เดิดขุนทด (2549) ไดใหความหมายของคุณภาพบริการวา หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางความคาดหวังตอบริการของลูกคากับการรับรูบริการท่ีไดรับ ซ่ึงอาจเปนการไดรับบริการตามท่ี
คาดหวังหรือสูงกวาหรือตํ่ากวาท่ีคาดหวังก็ได  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เปนระดับของการ
ใหบริการซ่ึงไมมีตัวตนท่ีนําเสนอใหกับลูกคาท่ีคาดหวัง ซ่ึงจะเปนผูตัดสินคุณภาพการใหบริการ  
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Kotler (2003) นักการตลาดไดนําแนวคิดดานการตลาดในการสรางคุณภาพการบริการ                 
ใหเทากับหรือมากกวาท่ีลูกคาคาดหวัง เม่ือลูกคาไดรับบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีไดรับ
กับคุณภาพการบริการท่ีคาดหวังไว ถาผลท่ีไดพบวาคุณภาพการบริการท่ีไดรับจริงนอยกวาท่ีคาดหวังไว 
ลูกคาจะไมพอใจและไมมาใชบริการอีก ในทางตรงกันขามถาการบริการท่ีไดรับจริงเทากับหรือมากกวาท่ี
คาดหวัง ลูกคาจะพอใจและกลับมาใชบริการอีก  

กลาวอยางสรุปไดวาคุณภาพการใหบริการ (service quality) ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการใหบริการ คุณภาพของบริการเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะสรางความแตกตางของ
ผูรับบริการใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ
เปนสิ่งท่ีตองกระทํา ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับสิ่งท่ีตองการ เม่ือผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานท่ีท่ี
ผูรับบริการตองการ และในรูปแบบท่ีตองการ 

คุณภาพบริการมีความสําคัญตอธุรกิจ เน่ืองจากคุณภาพบริการท่ีดีหมายถึงธุรกิจจะมีความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน แตในทางกลับกันถาคุณภาพบริการไมดี กิจการก็จะตกอยูในฐานะเสียเปรียบ
การแขงขันในทันที คุณภาพบริการจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา และถาลูกคาไมพึงพอใจ ก็พรอมท่ี
จะหนีไปใชบริการของผูประกอบการรายอ่ืนทันที (วีระวัตน กิจเลิศไพโรจน, 2547: 268)  

พาราสุรามาน, ไซเธมส และเบอรร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998: 12-40 อางถึง
ในศุภรางค โชชัยชาญ, 2549:  9) ไดใหความหมายของคุณภาพบริการไววาคุณภาพบริการ หมายถึง      
การประเมินการใหบริการโดยรวม ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบของลูกคาระหวางความ
คาดหวังเก่ียวกับคุณภาพบริการท่ีจะไดรับและบริการท่ีไดรับจริง  

คุณภาพบริการ หมายถึง ความสอดคลองระหวางความตองการ และความคาดหวังของลูกคาตอ
บริการท่ีไดรับ ซ่ึงคุณภาพบริการน้ันจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมปราศจากขอผิดพลาด 
กอใหเกิดผลลัพธท่ีดี และตอบสนองความตองการของลูกคาจนเกิดความพึงพอใจ (อนุวัฒน ศุภชุติกุล, 
2539: 45 อางถึงในสุเทพ กลมกลอม, 2547: 10)  

คุณภาพบริการเปนความคาดหวังของลูกคาข้ันพ้ืนฐานท่ีธุรกิจจะตองตอบสนองใหได  ซ่ึงเกณฑท่ี
ลูกคาใชในการวัดคุณภาพการบริการ ลูกคาจะวัดจากความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
ความนาเชื่อถือไวใจได (Reliability) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) การใหความเชื่อม่ัน 
(Assurance) และความเอาใจใสตอลูกคา (Empathy) ลูกคามักคาดหวังวาอยางนอยจะตองไดรับเทากับ
ที่คาดไว หากคุณภาพของบริการตํ่ากวาเกณฑท่ีลูกคาคาดหวังไว ลูกคาจะมองหาบริการจากคูแขงของ
ธุรกิจในการแกไขปญหาคร้ังตอไป (อนุวัฒน ศุภชุติกุล, 2539: 45 อางถึงในสุเทพ กลมกลอม, 2547: 10)  
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สามารถสรุปไดวาคุณภาพบริการ หมายถึง การใหบริการท่ีตรงตามท่ีลูกคาคาดหวัง  
ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการโดยการประเมินคุณภาพของการบริการ  (ปทมากร ระเบ็ง, 

2550) พบวา ผูบริโภคใชปจจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริการ ซ่ึงไดแก 
1. ความไววางใจได (Reliability) คือ ความถูกตองของกระบวนการใหบริการ ความสามารถของ

การใหบริการไดอยางถูกตอง และสามารถใหบริการไดตามท่ีสัญญาไวอยางครบถวน  
2. การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) คือ ผูใหบริการจะตองมีความพรอม และ

เต็มใจท่ีจะใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการในดานตางๆ ของลูกคาไดทันที มีการส่ือสารท่ีดีใน
การช้ีแจงรายละเอียดกอนใหบริการทุกคร้ัง  

3. ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) คือ การท่ีผูใหบริการมีทักษะ ความรู 
ความสามารถในการบริการ สามารถแสดงใหลูกคาเห็นชัดเจน และตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการได  

4. การเขาถึงบริการ (Access) คือ ลูกคาจะตองเขาถึงบริการไดงายและไดรับความสะดวกจาก
การมาใชบริการ มีข้ันตอนในการใหบริการท่ีไมซับซอน การใหบริการกระจายท่ัวถึง เชน การคมนาคม
สะดวก การบริการเปนระเบียบ รวดเร็ว ไมเสียเวลาในการรอนาน เวลาท่ีใชบริการเปนเวลาท่ีสะดวก
สําหรับลูกคาดวยความเสมอภาพ 

5. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) คือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหบริการจะตองมีความสุภาพ มีความ
เอาใจใส รวมท้ังมีกริยามารยาท การแตงกายสุภาพ ใชคําพูดท่ีเหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี 

6. การติดตอส่ือสาร (Communication) การส่ือสารมีความสําคัญมากตอคุณภาพบริการ เพราะ
นอกจากเปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการใหบริการแลว  ยังจัดวาเปนบริการอีกลักษณะหน่ึง ดังน้ัน                 
ผูใหบริการจึงควรมีการใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของแกผูมาใชบริการและหลีกเล่ียงศัพทเทคนิคในการส่ือสาร
แกลูกคา  

7. ความนาเชื่อถือ (Credibility) คือ ความนาเชื่อถือท่ีเกิดข้ึนจากความซ่ือสัตย ความจริงใจ 
ความสนใจอยางจริงใจ ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญมากสุดอยางหน่ึง ที่จะสงผลใหผูมาใชบริการทางสุขภาพ             
มากข้ึน มีการพูดปากตอปาก จนอาจเกิดปจจัยเสริมรวมดวย  

8. ความปลอดภัย (Security) คือ การบริการท่ีสงมอบแกผูใหบริการไมเกิดความเส่ียง และ
อันตราย ของรางกาย หรือขอสงสัยตางๆ ในเร่ืองของการรักษาความลับของลูกคา การรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือใหลูกคารูสึกม่ันใจวามีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน รวมท้ังชื่อเสียงของตน  



9 

 

 

 

9. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ บริการท่ีนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําให
ลูกคารับรูถึงการใชบริการน้ันๆ ไดชัดเจนย่ิงข้ึน มีสถานท่ีใหญโต มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทันสมัยและ
เพียงพอ มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ  

10. เขาใจลูกคา (Understanding/Knowing the Customer) คือ การท่ีผูใหบริการพยายามทา
ความรูจักกับลูกคาเพ่ือใหทราบความถึงความตองการของลูกคา เชน ผูใหบริการสามารถจําชื่อลูกคาได 
หรือมีระบบการรักษาขอมูลในอดีตของลูกคา 

ในการสรุปการแปลผลโดยใชเคร่ืองมือ SERVQUAL ไดนําหลักวิชาสถิติมาใชเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ
สําหรับการวัดการรับรูคุณภาพการใหบริการ และทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (reliability) และความ
เท่ียงตรง (validity) พบวาเคร่ืองมือ SERVQUAL ยังสามารถแบงคุณภาพการใหบริการได 5 ดาน และ
ยังคงใหความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการ 10 ดานท่ีกลาวมาขางตน จึงมีการนําท้ัง 2 ดานมา
ปรับปรุงใหม คือ SERVQUAL Dimension หรือ RATER ไดแก ความนาเชื่อถือ การสรางความม่ันใจ 
รูปลักษณทางกายภาพ การเขาถึงบริการ และการตอบสนอง 

โดยผูศึกษาในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีขอเลือกศึกษาดานท่ีเก่ียวกับเน้ืองานและความสัมพันธกันใน
การใหบริการลูกคาเพ่ือใชศึกษากรอบแนวคิด ในการวิจัยความพึงพอใจและความคาดหวังตอคุณภาพ       
การใหบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางน้ัน เลือกใช คุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ดังน้ี 
ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึงการบริการ และ
การติดตอส่ือสาร 
 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
แนวความคิดเก่ียวของกับความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) Phillip Kotler 

(อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) ไดกลาวไววาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาวา
เปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจซ่ึงเปนผลลัพธมาจากการเปรียบเทียบ ระหวางการรับรู
ในการทํางานของผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา  ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑตํ่ากวา                    
ความคาดหวังลูกคาก็จะไมพึงพอใจ ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวัง ลูกคาก็จะเกิด
ความพึงพอใจ และถาผลการทํางานของผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวังมาก ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ
อยางมาก 
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ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจําแนกไดเปน 2 ความหมาย ในความหมาย
ที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูรับบริการ (customer satisfaction) และความพึงพอใจ
ในงาน (job satisfaction) ของผูใหบริการดังน้ี 

1. ความหมายของความพึงพอใจของผูรับบริการตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามของ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปน 2 นัย คือ ความหมายท่ียึดสถานการณการซ้ือเปนหลักใหความหมาย
วา“ความพึงพอใจเปนผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรับภายหลังสถานการณการซ้ือสถานการณ
หน่ึง” มักพบในงานวิจัยการตลาดท่ีเนนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร สําหรับความหมายท่ียึด
ประสบการณเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคาเปนหลักใหความหมายวา  “ความพึงพอใจเปนผลท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณหลายๆอยางท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการ
ในระยะเวลาหน่ึง” หรืออีกนัยหน่ึงคือ “ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของ                 
การนําเสนอผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง 

2. ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองคการ 
ความพึงพอใจในการทํางานจะมีผลตอความสําเร็จของเปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงาน
บริการข้ึนอยูกับกลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดี และประทับใจ
ในบริการท่ีไดรับจนติดใจ และกลับมาใชบริการเปนประจํา การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจน
ผูปฏิบัติงานถือเปนเร่ืองสําคัญ เพราะความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีจะนํามาซ่ึงความไดเปรียบในเชิงการ
แขงขันทางการตลาด เพ่ือความกาวหนาและการเติบโตของธุรกิจบริการอยางไมหยุดย้ังและสงผลใหสังคม
สวนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจึงกลาวไดวา ความพึงพอใจมีความสําคัญตอผูใหบริการและผูรับบริการ
Gronroos (อางถึงในวิชัย เชื่อมวราศาสตร, 2546) กลาววาการท่ีลูกคาจะสามารถรับรูไดวาคุณภาพของ
การบริการท่ีดีหรือไมน้ัน เปนผลมาจากคุณภาพท่ีลูกคาคาดหวัง (expect quality) ตรงกับประสบการณ
ที่ไดรับจากการบริการ (experienced quality)เกิดเปนภาพรวมของงานบริการท่ีมีคุณภาพ                        
(total perceived service quality) ซ่ึงสามารถสรางใหเกิดข้ึนโดยอาศัยหลักการ 6 ประการดังน้ี 

1. การเปนมืออาชีพและมีทักษะของผูใหบริการ (professionalism and skill) ลูกคาสามารถ
รับรูจากการท่ีผูใหบริการมีความรูและทักษะในงานบริการสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางมีแบบแผน 

2. ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูใชบริการ (attitude and behavior) ลูกคาจะเกิดความรูสึกได
จากการท่ีผูใหบริการสนใจท่ีจะแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนดวยทาทีท่ีเปนมิตรและชวยแกไขปญหาไดทันที 
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3. การท่ีสามารถเขาพบไดงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ (accessibility and 
flexibility) ลูกคาจะตัดสินใจจากสถานท่ีตั้งสํานักงาน และเวลาท่ีใหบริการของพนักงานและระบบ              
การบริการท่ีจัดเตรียมเพ่ืออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มท่ี 

4. ความไววางใจ และความเชื่อถือได (reliability and trustworthiness) ลูกคาสามารถรับรูได
จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หลังจากการท่ีผูใหบริการปฏิบัติไดตามท่ีไดตกลงกันไว 

5. การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ (recover) เม่ือใดก็ตามท่ีเหตุการณน้ันเกิดข้ึนโดย
ไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณท่ีผิดไปจากปกติ และผูใหบริการน้ันสามารถท่ีจะแกไขสถานการณ
นั้นๆ ไดในทันทวงที สามารถกอบกูสถานการณใหกลับสูสภาพปกติดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

6. ชื่อเสียงและความนาเช่ือถือ (reputation and credibility) ลูกคาจะเชื่อในชื่อเสียงของ                
ผูใหบริการจากการท่ีผูใหบริการภายในขอบเขตของหนาท่ีทางการบริการ 

องคความหมายของความพึงพอใจนักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจตางๆ  พอสรุป
ไดดังน้ี ทวีพงษ หินคํา (2541: 8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความชอบของบุคคลท่ีมีตอส่ิง
หน่ึงสิ่งใด ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตองการของบุคคลได ทําใหเกิดความพึง
พอใจตอส่ิงน้ัน 

ธนียา ปญญาแกว (2541: 12) ไดใหความหมายวาส่ิงท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจจะเก่ียวกันกับ
ลักษณะของงาน ปจจัยเหลาน้ีนําไปสูความพอใจในงานท่ีทํา ไดแก ความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะงาน 
ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เม่ือปจจัยเหลาน้ีอยูตํ่ากวาจะทําใหเกิดความไมพอใจงานท่ีทํา          
ถาหากวางานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยกยองแกผูปฏิบัติงาน
แลว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางมาก 

วิทย เท่ียงบูรณธรรม (2541: 754) ใหความหมายของความพึงพอใจวาหมายถึงความพอใจ               
การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแนใจการชดเชย การไถบาปการแกแคน สิ่งท่ี
ชดเชย 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 11) ใหความหมายไววาความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของ
มนุษยที่ไมเหมือนกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับส่ิงหน่ึง สิ่งใด 

อยางไร ถาคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก 
แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางย่ิง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีตนต้ังใจไววาจะมีมากหรือนอย 
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กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546: 5) กลาววาความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีส่ิงเราท่ีตรงตอความตองการ
ของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสรางส่ิงเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลน้ันใหเกิด
ความพึงพอใจในงานน้ัน 
 วิชัย ปติเจริญธรรม (2548: 166-168) จากท่ีมีการสํารวจเร่ืองการสรางความประทับใจในงาน
บริหารองคกรแหงหน่ึง โดยองคกรน้ีมีวัตถุประสงคในการตองการทราบลําดับความสําคัญเร่ืองการสราง
ความพึงพอใจท่ีไดรับและความประทับใจท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 

1. การใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส/ไมแสวงหาผลประโยชน/กระตือรือรน  
2. มีการใหบริการท่ีถูกตองและรวดเร็ว 
3. มีการใหบริการเปนกันเอง 
4. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ/มีความรูในการใหบริการ/บริการดวยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/สถานท่ี

ที่ใชตอนรับตองเหมาะสมและอํานวยความสะดวกไดเปนอยางดี 
 

สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองของความรูสึกของบุคคลท่ีมีตองานท่ีตนได
ปฏิบัติอยู ซ่ึงความพึงพอใจจะมีผลตอขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีความพึงพอใจของ               
แตละบุคคลไมมีวันส้ินสุด สามารถเปล่ียนแปลงไดเสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม บุคคลจึงมี
โอกาสท่ีจะไมพึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว ฉะน้ันผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองสํารวจตรวจสอบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการใหสอดคลองกับความตองการตลอดไป  ทั้งน้ีเพ่ือใหงาน
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคการหรือหนวยงานท่ีตั้งไว 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความคาดหวัง 
พาราสุรามาน (Parasuraman, et al.: 16 อางถึงในโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ, 2550: 28) กลาววา 

ความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติท่ีเก่ียวกับความปรารถนาหรือความตองการของผูบริโภคท่ีคาดหมายวา
จะเกิดข้ึนในการบริการน้ันๆ ลูกคาซ้ือสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงและ
จะทําการประเมินส่ิงท่ีไดรับจากความคาดหวัง ความตองการเปนส่ิงท่ีฝงอยูในจิตใตสํานึกของมนุษย                
ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากวิถีชีวิตและสถานะภาพของบุคคลหากมนุษยรูสึกถึงความตองการก็จะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการท่ีจะตอบสนองความตองการน้ันๆ 



13 

 

 

 

คริสโตเฟอร แซนดรา และบาบารา (Christopher, Sandra, & Barbara, 1996: 123-125           
อางถึงในโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ, 2550: 28) ไดศึกษาพบวามีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับความคาดหวัง  
ของผูบริโภคตอสินคาและบริการดังน้ี 

1. ความคาดหวังของลูกคาตอสินคาและบริการจะมีความผันแปรในสถานการณท่ีแตกตางกัน 
2. ความคาดหวังของลูกคาจะมีความผันแปรในกลุมประชากรท่ีตางกันความคาดหวังของลูกคา

ตอการใหบริการจะไดรับอิทธิพลจากประสบการณในการรับบริการผูใหบริการตางๆ  ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน หรือจากผูใหบริการในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกันในกรณีท่ีลูกคาไมเคยมีประสบการณในการใช
บริการมากอน แตในกรณีท่ีลูกคาไมเคยมีประสบการณตอการบริการท่ีมีความเก่ียวของมากอนเลย ลูกคา
จะเปรียบเทียบคาความคาดหวังกอนซ้ือ (Pre-purchase Expectations) ซ่ึงเกิดจากปจจัยตางๆ เชน 
การบอกตอ การโฆษณา หรือการนําเสนอของพนักงานขาย 

นอฟฟลด และกูราลนิค (Neufeld & Guralnik, 1988 อางถึงในคัทลียา ศิริภัทรากูล, 2541: 24) 
กลาววาความคาดหวัง หมายถึง การคนหาไปขางหนา การคาดหมายทําลวงหนากอนผูอ่ืน อาจเปนการ
คนควาวากําลังจะมาถึงการคาดการณลวงหนาในสิ่งท่ีจะมาถึงใหเหมาะสม 

เพชรี หาลาภ (2538: 10-11) กลาววาความคาดหวังของบุคคลเปนการต้ังข้ึนเพ่ือการตอบสนอง
ตอความตองการ ดังน้ันความตองการเปนส่ิงท่ีเก่ียวของกันแทบจะแยกไมออก เพ่ือถามนุษยเกิดความ
ตองการแลว ความคาดหวังก็จะตามมาแลวเกิดการกระทําพฤติกรรมไปสูเปาหมาย  อยางไรก็ตาม               
ความตองการของมนุษยเม่ือไดรับการตอบสนองในระดับท่ีตนตองการแลวก็จะมีการคาดหวังถึงส่ิงท่ีอยู
สูงข้ึนไปอีกตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว 

สําหรับความคาดหวัง Harris K. Elaine (2010) กลาววาความคาดหวังคือมุมมองของแตละคนท่ี
มีตอผลลัพธตอประสบการณท่ีจะเผชิญ ความคาดหวังอาจจะเปนไปในทางท่ีดีและไมดีไดและ                   
ความคาดหวังมักจะข้ึนอยูกับการรับรูของลูกคาท่ีเคยไดผานประสบการณน้ันๆ มาแลว ดังเชนลูกคาเคย
ไดรับการบริการท่ีไมดีและหากลูกคาเขามาใชบริการอีกคร้ังก็จะคาดหวังถึงผลท่ีจะไดรับในทางท่ีไมดี และ
บางคร้ังในสวนของบริษัทเองก็เขาใจผิดคิดวาไมสามารถจัดการกับความคาดหวังของลูกคาได  ซ่ึงเปน
ขอผิดพลาดสําหรับองคกรเลยทีเดียว ทั้งน้ีลูกคาเองก็มีระดับความคาดหวังอยูเชนกันซ่ึงองคกรตางๆ               
ควรตองศึกษาและเขาใจระดับความคาดหวังของลูกคา สําหรับระดับความคาดหวังน้ันแบงออกไดเปนสอง
ระดับคือ  
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1. ระดับความคาดหวังปฐมภูมิ คือความคาดหวังในระดับตนท่ีผูรับบริการตองการไดรับใน
กระบวนการปฏิสัมพันธ เชน ลูกคาเขารับประทานอาหารในรานอาหารความคาดหวังปฐมภูมิของลูกคา
คือรานอาหารทําอาหารใหเพ่ือดับความหิวในระดับราคาท่ีสมเหตุสมผล  

2. ระดับความคาดหวังทุติยภูมิ คือความคาดหวังท่ีมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณท่ีเคยไดรับมา
กอนหนาซ่ึงเปนความคาดหวังท่ีมากกวาความคาดหวังปฐมภูมิ เชนลูกคารับประทานอาหารในรานอาหาร
ไมหวังแคเพียงดับความหิวในราคาท่ีเหมาะสมเทาน้ันแตลูกคายังคาดหวังถึงการไดรับบริการท่ีดี รสชาติ
อาหารท่ีอรอยดวย  

ทั้งน้ีความคาดหวังของลูกคาเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาและลูกคาแตละคนตางมีความคาดหวังท่ี
ไมเหมือนกัน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับองคกรตางๆ อยางย่ิงท่ีจะสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของ
ลูกคาได นอกจากน้ันส่ิงจําเปนสําหรับองคกรคือการตระหนักถึงอิทธิพลของลูกคาตอลูกคาคนอ่ืนๆ                 
หรือคนท่ีจะมาใชบริการในอนาคต ดังน้ันส่ิงท่ีจําเปนอยางย่ิงขององคกรคือการรักษาลูกคาใหดีท่ีสุด
กลาวคือทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ จากการศึกษาพบวาการรักษาลูกคาเกาไวประหยัดตนทุนกวา    
การหาลูกคารายใหมๆ ถึงหาเทา นอกจากน้ียังพบวาลูกคามักจะแบงปนประสบการณการรับบริการกับ
ผูอ่ืนท่ีเหนือกวา เชน ผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจ ในทางกลับกันลูกคามักจะแบงปน
ประสบการณท่ีไมดีตอการใชบริการกับคนรอบขางเทาน้ัน และในปจจุบันดวยเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ี
กาวหนาท้ังกลองดิจิตอล โทรศัพทสมารทโฟนท่ีถายรูปแชรกันได และอินเตอรเน็ตท่ีแพรหลายสามารถ
ชวยใหกระบวนการส่ือสารแบงปนประสบการณในทางลบเปนไปไดอยางงายดายรวดเร็ว  นักการตลาดได
ตระหนักถึงส่ิงเหลาน้ีดีดังน้ันจึงพยายามหาวิธีท่ีจะกระตุนตอกยํ้าลูกคาให 

พิชยากร กาศสกุล (2545) ความคาดหวัง หมายถึง ความตองการความรูสึกหรือความคิดอยางมี
วิจารณญาณของบุคคลท่ีคาดการณลวงหนาถึงส่ิงท่ีใดวาควรจะมี ควรจะเปนหรือควรจะเกิดข้ึนในส่ิงท่ีดี                      
ที่ ถูกตองหรือไม ข้ึนอยู กับประสบการณของแตละบุคคลจากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา                     
ความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความรูสึก  

 Oxford Advanced Leamer's Dictionary (2000) ไดใหความหมายของความคาดหวังเปน
ความเชื่อ เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีคาดการณลวงหนา ตอบางส่ิงบางอยางวาควรจะเปน หรือ               
ควรจะเกิดข้ึน  

รัตนา สุขะนินทร (2547) ความคาดหวัง (Expectation) ทัศนคติท่ีเก่ียวกับความตองการหรือ
ความปรารถนาท่ีผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับจากการบริการน้ันๆ  
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สรุปไดวาความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นดวย
วิจารณญาณเก่ียวกับความคาดคะเน หรือการคาดการณลวงหนาถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงวาควรจะมี ควรจะเปน 
ควรจะเกิดข้ึนหรือวาควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนท่ีมีตอการรับบริการของบุคลากร  

องคประกอบของความคาดหวัง  
รัตนา สุขะนินทร (2547) ไดกลาวถึงองคประกอบของความคาดหวัง (The Component of 

Expectations) ไดแก  
1. บริการท่ีพึงประสงค (Desired Service) เปนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับหรือปรารถนาท่ีจะ

ไดรับซ่ึงระดับของความปรารถนาน้ันข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคล และความเชื่อของลูกคาท่ีมีตอ
บริการท่ีไดรับ  

2. บริการท่ีเพียงพอ (Adequate Service) เปนระดับท่ีต่ําสุดของการบริการท่ีลูกคาจะยอมรับได 
โดยไมเกิดความรูสึกไมพอใจซ่ึงความคาดหวังระดับน้ีเกิดจากการรับรูของผูบริโภคตอทางเลือกของ               
ผูใหบริการอ่ืนๆ  

3. บริการท่ีคาดการณ (Predicted Service) เปนระดับการใหบริการท่ีลูกคาคาดวาจะไดรับจาก
ผูใหบริการ ในขณะท่ีลูกคาพบปะกับผูใหบริการ การบริการท่ีคาดการณน้ีมีผลกระทบโดยตรงตอ                
การกําหนดระดับการบริการท่ีพึงประสงค  

สมิต สัขฌุกร (2546) ไดกลาวถึงความคาดหวังของผูรับบริการวาผูรับบริการทุกคนก็ตองการ
บริการชั้นหน่ึง คือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง สมบูรณ ไดรับประโยชนสูงสุด ไดรับการตอนรับท่ี
อบอุน ผูใหบริการใหความสนใจ เอาใจใส ตอบสนองความตองการอยางถูกตอง และถูกใจ ที่สําคัญคือ 
รวดเร็วดังใจไมตองรอคอย แบงปนประสบการณท่ีดีตอคนอ่ืนในการท่ีจะทําใหลูกคาแบงปนส่ิงดีๆ ไดน้ัน
องคกรตองแสดงใหลูกคาเห็นถึงความยินดีท่ีจะมอบบริการเม่ือลูกคามาใชบริการแลวลูกคาก็จะแนะนํา      
พูดปากตอปากลูกคารายใหมๆ ก็จะเขามาใชบริการ ในขณะท่ียุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) กลาวถึง
ปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความคาดหวังน้ันมีท้ังปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกและปจจัยท่ีองคกรเปน              
ผูกําหนด สําหรับปจจัยภายใน ประกอบไปดวย ความตองการสวนบุคคลคือความตองการข้ันพ้ืนฐาน 5 
ข้ันคือความตองการทางดานรางกาย ไดแก เส้ือผาเคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและอาหาร ข้ันตอไปคือความ
ตองการความปลอดภัย ความตองการดานสังคม และความเปนเจาของ ความตองการการยอมรับนับถือ
และสุดทายคือความตองการท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายของตนเอง ปจจัยภายใน คือ ระดับการทุมเท ความ
พยายาม สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคคือระดับการทุมเท ความ
พยายามมาก เชน ลูกคาตองการทําศัลยกรรมใบหนาใหสวยงามจึงมีความคาดหวังไวมากกวาผลท่ีออกมา
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จะตองสวย อีกระดับหน่ึงคือระดับการทุมเทความพยายามตํ่า เชน การเชาหนังสือ หรือวีดีโอ หากไมมี
เร่ืองท่ีตองการผูบริโภคก็จะยอมรับได ปจจัยภายในท่ีเก่ียวของกับการคาดหวังของผูบริโภคอีกปจจัยหน่ึง
คือประสบการณท่ีเคยไดรับมา เปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคตอ                 
การบริการเน่ืองจากผูบริโภคเคยไดรับบริการในอดีตมาแลวน่ันเอง ปจจัยภายในอีกประการหน่ึงคือ
ปรัชญาตองานบริการ กลาวคือ ผูบริโภคแตละรายมองการบริการน้ันๆ อยางไรและคาดหวังอะไรจากการ
บริการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับบุคลิกภาพและอารมณของแตละคนดวย สําหรับปจจัยภายนอกประกอบดวย 
ทางเลือกของคูแขงกลาวคือผูบริโภคจะเปรียบเทียบการบริการของคูแขงในอุตสาหรรมเดียวกันและ
คาดหวังในส่ิงน้ันๆขององคกรอ่ืนท่ีใหบริการวาจะตองมีในองคกรท่ีตนเองเลือกใช  และสภาพทางสังคมก็
เปนปจจัยภายนอกอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูบริโภค กลาวคือระดับความคาดหวังของ
ผูบริโภคจะข้ึนอยูกับสถานภาพทางสังคมของตนเองในขณะน้ันๆ และการพูดปากตอปากก็เปนอีกหน่ึง
ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังของผูบริโภค และเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญเน่ืองจากผูบริโภค
เองจะพยายามถามความคิดเห็นของคนอ่ืนกอนการซ้ือบริการ  ทั้งนี้การส่ือสารแบบปากตอปากมี
แหลงกําเนิดอยู 3 ทางไดแก แหลงบุคคลซ่ึงไดแกเพ่ือนหรือคนท่ีมีความสัมพันธกับผูบริโภค  อีก
แหลงขอมูลหน่ึงคือมาจากผูเชี่ยวชาญ และแหลงสุดทายมาจากบุคคลท่ี 3 ที่เคยใชบริการมาแลว และ
ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคปจจัยตอมาคือปจจัยทางสถานการณ ซ่ึงประกอบไป
ดวยสถานการณตางๆท่ีสงผลตอความคาดหวัง เชน เหตุในการซ้ือ อารมณของผูบริโภค สภาพอากาศ 
และขอจํากัดทางดานเวลา เปนตน และปจจัยภายนอกลําดับสุดทายคือปจจัยท่ีกิจการเปนผูกําหนดน้ัน
ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการคือ การสงเสริมการตลาด ราคา การกระจายงานบริการ พนักงาน
บริการ สิ่งที่จับตองได ลูกคารายอ่ืน ภาพพจนของกิจการและการรอคอยกอนไดรับการบริการ  

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) กลาวถึงบทบาทความคาดหวังของผูบริโภคและการจัดการ
ความคาดหวังของผูบริโภคไววาความคาดหวังของผูบริโภคมีความสําคัญในกระบวนการซ้ือท้ัง 3 ระยะ 
คือ ระยะกอนการซ้ือ ระยะรับบริการและระยะหลังการซ้ือ ในระยะกอนการซ้ือน้ันถาผูบริโภคมีความ
คาดหวังตอกิจการใดมาก ก็เปนไปไดมากท่ีจะเลือกใชบริการจากกิจการน้ัน และระยะรับบริการน้ันใน
ระยะน้ีความคาดหวังของผูบริโภคก็สามารถเปล่ียนแปลงไดอยูเสมอเชนขณะรับบริการเห็นเคร่ืองมือท่ี
นํามาประกอบการบริการเกาไมทันสมัย หรือการลาชาของเท่ียวบินก็จะสามารถทําใหความคาดหวังของ
ผูบริโภคเปล่ียนแปลงได ระยะสุดทายคือระยะหลังการซ้ือคือการติดตามหลังจากการใหบริการ  ทั้งน้ีถา
การไดรับบริการในคร้ังแรกของผูบริโภคดีเกินกวาท่ีคาดหวังไวจะกลายเปนความคาดหวังไวลวงหนาใน
การรับริการคร้ังตอๆ ไป สําหรับการจัดการความคาดหวังของผูบริโภคท้ังสามระยะดังท่ีไดกลาวมาน้ัน
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แยกตามระยะในกระบวนการซ้ือไดดังน้ีคือระยะกอนการซ้ือองคกรควรเรียนรูว าอะไรคือความคาดหวัง
ของลูกคา สื่อสารถึงลูกคาวาสามารถคาดหวังอะไรบางจากการบริการ และเสนอบริการใหตรงกับความ
คาดหวังของลูกคาในระยะรับบริการ สําหรับระยะรับบริการจะตองมีการติดตอส่ือสารกับลูกคาระหวาง
ใหบริการ และหากเปนไปไดใหดัดแปลงบริการใหตรงกับความคาดหวังของลูกคา แตถาไมสามารถ
ดัดแปลงไดตองอธิบายใหลูกคาทราบไดวาเพราะเหตุใด สําหรับการจัดการในระยะสุดทายคือระยะหลัง
การซ้ือ องคกรตองส่ือสารใหเห็นวาบริการท่ีไดตรงกับความคาดหวังของลูกคา  มีการพัฒนาโปรแกรม
ติดตามผลหลังการรับบริการ พรอมกับพัฒนากระบวนการหากประสบกับปญหาลูกคาไมพอใจ ในขณะท่ี 
Zeithaml and Bitner (2000) ไดกลาวถึงความคาดหวังของลูกคาซ่ึงตรงกับ Lovelock C. & Wright L. 
(1999) วาความคาดหวังของลูกคาแตละคนแตกตางกัน และจะประกอบไปดวยความหวังและระยะหางท่ี
ยอมรับไดรวม 3 องคประกอบคือ  

1. ความคาดหวังท่ีผูรับบริการหวังไววาจะไดรับ (Desired Service) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูรับบริการมี
ความตองการและเช่ือวาเปนไปไดท่ีจะไดรับบริการ หรือควรท่ีจะไดรับบริการ  

2. ระดับข้ันตํ่าของบริการท่ีผูรับบริการยอมรับได (Adequate Service) ในการรับบริการแตละ
คร้ังอาจมีอุปสรรคทําใหไมไดผลลัพธดังท่ีคาดไวระยะหางระหวางความคาดหวังท่ีผูรับบริการหวังไววาจะ
ไดรับกับระดับตํ่าท่ีสุดของการบริการท่ีผูรับบริการยอมรับไดเรียกวา ระยะหางระหวางความคาดหวังของ
ผูรับบริการ  

3. ระยะหางระหวางความคาดหวังของผูรับบริการ (Zone of Tolerance) ที่จะไดผลลัพธจาก
การบริการขององคกรธุรกิจกับการยอมรับผลลัพธข้ันตํ่าท่ีผูรับบริการยอมรับไดนอกจากน้ี  ระยะหาง
ดังกลาวยังเกิดจากความแตกตางในการใหบริการประเภทอ่ืน เชน การบริการท่ีไมแนนอนซ่ึงเกิดข้ันจาก
ตัวผูใหบริการเองหรือจากประเภทของการบริการท่ีแตกตางกันในแตละประเทศหรือวัฒนธรรม  

ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ไดอางถึงการศึกษาของ (Parasuraman et al., 1985) เก่ียวกับความ
คาดหวังของของผูบริโภคในการรับบริการมีอิทธิพลมาจาก 4 แหลงสําคัญคือ  

1. ความตองการสวนบุคคล แตละคนจะมีความตองการแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับลักษณะ 
สวนบุคคลและสภาพแวดลอมของผูบริโภคแตละคน ผูบริโภคท่ีใชบริการจากบริการชนิดเดียวกันอาจจะ
คาดหวังจากบริการแตกตางกัน  

2. การบอกเลาปากตอปากคือขอมูลท่ีผูบริโภคไดรับจากผูท่ีเคยรับบริการแลว  โดยอาจจะเปน
คําแนะนํา ตําหนิหรือคําบอกเลาอ่ืนๆเก่ียวกับบริการน้ันๆ  
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3. ประสบการณเดิม เปนประสบการณตรงของผูบริโภคเก่ียวกับการบริการ ประสบการณน้ันทํา
ใหเกิดการเรียนรูและจดจํา ทําใหเกิดความคาดหวังตอการบริการในอนาคต  

4. การโฆษณาประชาสัมพันธจากผูใหบริการในรูปแบบตางๆ นอกจากน้ียังไดอางถึงทฤษฎีความ
คาดหวังของ Vroom (1964) วามนุษยแตละคนเปนนักตัดสินใจท่ีมีเหตุผลและจะทําแตส่ิงท่ีคิดวาจะ
นําไปสูผลลัพธท่ีตนเองตองการ เม่ือบุคคลคิดวาส่ิงท่ีตนเองกระทําจะนํามาซ่ึงผลลัพธท่ีตองการก็จะ
ตัดสินใจกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง องคประกอบสําคัญของทฤษฎีก็คือ ผลลัพธ คุณคาของผลลัพธ ความ
คาดหวังเก่ียวกับความพยายามและการปฏิบัติงาน และสุดทายคือความคาดหวังเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
และผลลัพธ  

Harris K. Elaine (2010) ไดกลาวถึงเทคนิคการบริการท่ีเหนือความคาดหวังของลูกคาไว 6 
ประการดังน้ี  

1. การรูจักลูกคา กลาวคือรูวาลูกคาเปนใครมีความชอบแบบไหนและอะไรท่ีลูกคาไมชอบ  
2. หาคุณคาท่ีแทจริงท่ีลูกคาตองการจริงๆ และไมใชสิ่งท่ีองคกรมีอยูแลว  
3. สื่อสารพันธะกิจขององคกรใหลูกคารับทราบ  
4. บริการลูกคาใหเปนไปตามพันธสัญญาท่ีใหไวกับลูกคาและใหเปนไปตามความคาดหวัง                

ของลูกคา  
5. รักษาระดับการบริการใหมาตรฐานอยูเสมอและอยาใหคําม่ันสัญญากับลูกคาในส่ิงท่ีองค                 

ไมสามารถทําได เพราะลูกคาตองการไดรับประสบการณการบริการท่ีดีในทุกๆคร้ังท่ีเขามาใชบริการ  
6. สื่อสารลูกคาผานเสนทางการสื่อสารท่ีลูกคาตองการ เชนลูกคาบางกลุมอาจจะชอบการส่ือสาร

โดยตรงกับพนักงาน บางกลุมอาจจะชอบการสื่อสารผานทางออนไลนเปนตน  
 

ในสถานการณปจจุบันของการบริการลูกคา Harris K. Elaine (2010) กลาววาทุกองคกรตางเห็น
ความสําคัญของการใหบริการลูกคาแตงานบริการลูกคากลับมีการพัฒนานอยมาก ซ่ึงอาจจะมาจากหลาย
สาเหตุดังเชน  

1. งานบริการลูกคาวัดคาเปนผลกําไรทางการเงินยากและเปนผลระยะยาว สิ่งท่ีองคกรควรทําคือ
การโนมนาวฝายการเงินใหเห็นถึงผลระยะยาวน้ัน  

2. ลูกคามักมีความคาดหวังสูงตอผลท่ีจะไดรับในกิจกรรมการบริการท่ีเขาไปใช  แตผูใหบริการ
ลูกคาหรือพนักงานท่ีลูกคาติดตอโดยตรงไมเขาใจถึงความคาดหวังของลูกคาอยางถองแท  
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3. ลูกคามีความคาดหวังในการบริการท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ จากองคกรและจะมีชวงระดับ
การบริการท่ีตองการ แตตนทุนการพัฒนางานบริการในหลายองคกรกลับมีจํากัด  

4. ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีทําใหงานบริการลูกคาเปนไปอยางรวดเร็ว  
แตองคกรเองก็ตองหันมาพัฒนาบุคคลากรผูใชเทคโนโลยีในการใหบริการกับลูกคาเชนกัน  

5. งานบริการลูกคาเปนส่ิงจําเปนสําหรับมืออาชีพท่ีไมควรมองขามเพราะการบริการท่ีดีกวา             
ในธุรกิจเดียวกันสามารถสรางความแตกตางได  

สําหรับแนวโนมในอนาคตของธุรกิจงานบริการมีแนวทางหลากหลาย ซ่ึงแตละอยางก็สะทอนให
เห็นถึงลักษณะการปฏิสัมพันธกับลูกคาในแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาแตละแบบ
ไดอยางดี เชน การใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในกระบวนการใหบริการในทุกๆกิจกรรม การหา
พนักงานอัตราจางจากบริษัทจัดหางานมาทําในบางตําแหนงหรือท้ังแผนกในสวนของงานบริการลูกคา  
ปจจุบันลูกคาสามารถเขาไปตรวจสอบสถานการณติดตอประสานงานกับองคกรไดมากข้ึน  เชน การสง
มอบใบเรียกชําระเงิน ตรวจสอบสถานการณขนสงสินคาและประวัติได การเขาถึงไดซ่ึงขอมูลเหลาน้ีเองท่ี
สามารถชวยลดขอสงสัยตางๆท่ีลูกคาตองการคําตอบจากองคกรและลูกคาเองก็ชอบท่ีจะเขาเช็คขอมูล
ตางๆดวยตนเองซ่ึงชวยลดภาระงานของพนักงานฝายลูกคาสัมพันธท่ีตองคอยตอบคําถามเดิมๆ  ไดดวย 
การใหสงผลตอบกลับหลังจากไดรับบริการก็เปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญสําหรับธุรกิจเพราะเปนโอกาสท่ีฝาย
ลูกคาสัมพันธจะไดรับรูขอผิดพลาดและนํามาแกไขพัฒนาแผนก อีกประการหน่ึงในการดําเนินธุรกิจ
องคกรตางสรรหากลยุทธมาใชเพ่ือลดตนทุนและการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพน่ันคือการจัดจาง
พนักงานจากบริษัทจัดหางานเขามาทํางานในแผนกตางๆ เชน การจางพนักงานจากบริษัทจัดหางานมา
เพ่ิมทําใหองคกรสามารถลดตนทุนการดําเนินงานท้ังยังตอบโจทกในการตอบสนองการบริการลูกคาท่ี                 
ฉับไวข้ึนลดเวลาการรอคอยนอยลง  

 

วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2541: 21) ไดกลาวไววา ความคาดหวังของลูกคาเกิดข้ึนจากปจจัย 7 
ประการ ดังน้ี 

1. ชื่อเสียง ภาพพจนขององคกร รวมท้ังคํารํ่าลือตาง ๆ 
2. ตัวของพนักงานผูใหบริการ เชน การแตงตัวรูปราง 
3. ตัวสินคา หรือบริการ เชน ประเทศท่ีผลิต ยี่หอ 
4. ราคาของบริการน้ัน 
5. สภาพแวดลอมในขณะน้ัน 
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6. มาตรฐานคุณภาพของลูกคา 
7. คูแขงของสถานบริการน้ัน 
 

ขอมูลเก่ียวกับการใหบริการรถเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินในฐานะเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีไดรับมอบนโยบายใหเปนกลไกหน่ึง

ในการแกปญหาความยากจนใหกับประชาชน ธนาคารออมสินจึงไดทําการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
อยางตอเน่ือง ซ่ึงบริการรถเคล่ือนท่ีและหนวยใหบริการบนท่ีวาการอําเภอ ก็เปนอีกหน่ึงความมุงม่ันของ
ธนาคารออมสิน ท่ีจะอํานวยความ สะดวกใหกับลูกคาและประชาชนไดเขาถึงแหลงทุนในระบบอยาง                
เทาเทียม จึงไดขอเชิญชวนลูกคาและประชาชน มาใชบริการรถเคล่ือนท่ีดังกลาวได ซ่ึงจะไดรับความ
สะดวกและความปลอดภัยเชนเดียวกับธนาคารออมสินสาขา 

ธนาคารออมสินจัดใหมีรถออกใหบริการรับฝาก-ถอน แกประชาชนในบางทองท่ีคร้ังแรกใน พ.ศ. 
2495 และเปดดําเนินการในรูปสาขาเคล่ือนท่ีเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 โดยสาขา  
รถเคล่ือนท่ีแหงแรกท่ีเปดดําเนินการคือธนาคารออมสินสาขาบางเขน (รถเคล่ือนท่ี) จากน้ันก็ไดเปดสาขา 
รถเคล่ือนท่ีอีกหลายสาขาท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตอมาธนาคารออมสินก็ไดยกเลิกการ
ดําเนินการสาขารถเคล่ือนท่ีแลวจัดต้ังสํานักงานสาขาถาวรข้ึน โดยใน พ.ศ. 2527 มีสาขารถเคล่ือนท่ี 3  
สาขา สาขารถเคล่ือนท่ีสาขาสุดทายท่ียกเลิกไปคือสาขานวนครซ่ึงยกเลิกไปในพ.ศ. 2544 

ในพ.ศ. 2548 เปนระยะเวลา 49 ป หลังจากเปดบริการสาขารถเคล่ือนท่ีแหงแรก หรือ 4 ป               
หลังการยกเลิกสาขาเคล่ือนท่ีสาขาสุดทาย ธนาคารออมสินก็ร้ือฟนบริการรถเคล่ือนท่ีอีกคร้ัง โดยเปน              
รถเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) แบบใหมท่ีมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน ดวยการใหบริการในลักษณะออนไลน
ผานระบบ GPRS ซ่ึงทําใหประชาชนท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีการใหบริการของธนาคารสามารถใชบริการทาง
การเงินจากรถเคล่ือนท่ีไดเสมือนกับการเขาไปใชบริการท่ีสาขาธนาคาร การบริการรถเคล่ือนท่ีนอกจากจะ
เพ่ือสรางโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนแกประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลแลว ยังเพ่ือสงเสริมนิสัยรักการออม
ในหมูประชาชนอีกดวย 

บริการรถเคล่ือนท่ีเนนไปท่ีบริการทางการเงิน ท้ังดานบริการฝาก-ถอนเงิน บริการรับคําขอใช
สินเชื่อ บริการ ATM รวมท้ังบริการใหคําปรึกษาดานการเงิน โดยจะปรับรูปแบบแนวทางในการใหบริการ
ของรถเคล่ือนท่ีแตละคันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีรถเคล่ือนท่ีเขาไป 

เคร่ืองกดเงินสดอัตโนมัติหรือเอทีเอ็มติดต้ังไวบนรถ สวนพ้ืนท่ีชุมชน เชน บริเวณตลาดสด
ศูนยกลางชุมชน หรือตามงานเทศกาลประจําปแตละทองถ่ิน อาจเนนการใหบริการเอทีเอ็มมากกวา
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บริการดานอ่ืน นอกจากน้ีตามบริเวณแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนจํานวนมาก 
ธนาคารก็จะปรับเปล่ียนรถเคล่ือนท่ีโดยเนนการใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

รถเคล่ือนท่ีชุดแรกท่ีเปดใหบริการใน พ.ศ. 2548 มี 10 คัน เปดใหบริการตามชุมชนท่ัวประเทศ 
28 จุด และจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ธนาคารออมสินมีรถเคล่ือนท่ีใหบริการท่ัวประเทศจํานวน 30 
คันและจะเพ่ิมเปน 50 คัน ภายใน พ.ศ. 2551 (ธนาคารออมสิน, 255-) นอกจากการใหบริการในรูปแบบ
รถเคล่ือนท่ีแลว ธนาคารออมสินยังไดเตรียมเปดใหบริการ Delivery Service Banking ซ่ึงเปนบริการ
รูปแบบใหมเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา โดยธนาคารจะใหลูกคาท่ีใชบริการเปนประจํา
ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการ Delivery Service Banking กับธนาคารและเม่ือถึงเวลาท่ีตองการใชบริการให
โทรมาแจงรายชื่อและนัดเวลา ธนาคารก็จะสงเจาหนาท่ีเดินทางไปใหบริการแกลูกคา ณ สถานท่ีท่ีไดมี
การนัดหมายไว ในเบ้ืองตนธนาคารจะเปดนํารอง 5 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และมีรถจักรยานยนต 
Delivery Service Banking ใหบริการ 6 คัน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ปทมากร ระเบ็ง (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินฝากตอปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการของธนาคารออมสิน สาขาดอยเตา (ธนาคารชุมชน) จังหวัดเชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวา           
สวนใหญผูใชบริการเปนเพศหญิง มีอายุ 31-45 ป อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท ประเภทบัญชีเงินฝาก                  
กับธนาคารออมสินสาขาดอยเตา (ธนาคารชุมชน) คือเผ่ือเรียก โดยระยะเวลาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน
สาขาดอยเตาคือ 2-3 ป ใชบริการดานเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขาดอยเตา โดยเฉล่ียจํานวนคร้ังท่ีเขา
ใชบริการคือ 1-2 คร้ัง/เดือน และเหตุผลท่ีเลือกเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขาดอยเตาคือสะดวกใกล
บาน ใกลท่ีทํางาน 

สริสา เธียรถาวร (2547) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการเคร่ือง ATM และ
ศึกษาพฤติกรรมการใชบัตร ATM ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีสถานภาพโสด อายุ 21-30 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดตอเดือน 10,001-30,000 บาท                
มีความพึงพอใจในการใชตู ATM ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองความถูกตองของ
เงินท่ีไดรับจากการถอนผานตู ATM รองลงมาคือเร่ืองความรวดเร็วในการทํารายการของ ATM และความ
สะดวกในการทํารายงานผาน ATM เพราะความสะดวก 
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ภาสกร กุลชิต (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ 
ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขาทาแพ จังหวัดเชียงใหม พบวาลูกคาผูมาใชบริการสวนใหญเปน
เพศหญิง อยูในชวงอายุ 21-30 ป มีการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพลูกจาง 
พนักงานเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู ระหวาง 5,001-10,000 บาท สวนใหญมีสภาพโสด โดยมี
ประเภทของผลิตภัณฑท่ีลูกคาเขามาใชบริการไดแก ฝาก ถอน โอนเงิน นอกน้ันเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ                 
และพบวาการประชาสัมพันธใหมาใชผลิตภัณฑของธนาคารเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด รองลงมาไดแก 
ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการของธนาคาร ความสะอาด สะดวกสบายของสถานท่ีใชบริการ 
และการรับประกันคุณภาพในการใหบริการของธนาคาร และความรวดเร็วในการใหบริการของธนาคาร 
ปจจัยเหลาน้ีมีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะพึงพอใจในการใหบริการของธนาคาร นอกจากน้ีคุณภาพ
การใหบริการของธนาคาร และระดับการศึกษา โดยปจจัยเหลาน้ีมีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะพึงพอใจ
ในการใหบริการของธนาคารเพ่ิมข้ึนดวย 
 ชนะ กลาชิงชัย (2541) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารไทยพาณิชย: 
กรณีศึกษาสาขาบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ลูกคาท่ีมาฝากเงินหรือถอนเงินกับธนาคารไทยพาณิชย 
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 ความพึงพอใจในดาน
ที่ต้ังและสถานท่ีประกอบการ คาเฉล่ียสูงสุด 3.34 และความพึงพอใจตํ่าสุดในดานระยะเวลาในการ
ใหบริการ คาเฉล่ีย 3.16 ดานปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาได แก สถานภาพ อาชีพ ชีวิต
ครอบครัว ดานพนักงานและการตอนรับ ดานท่ีต้ังและสถานท่ีประกอบการ ความสะดวกสบายท่ีไดรับ 
ความชัดเจนของขอมูล และระยะเวลาในการใหบริการ ปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจ ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา และรายไดตอเดือน 

สิทธิชัย จริยวัทยานนท (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ความพึงพอใจในการรับบริการ
ของลูกคาอยูในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจในดานพนักงานและการตอนรับมากท่ีสุด รองลงมาคือ                
ดานระยะเวลาในการดําเนินการ ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ ดานความสะดวกท่ีไดรับ และพึงพอใจ
นอยที่สุดดานสถานท่ีประกอบการ สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการรับบริการ ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณในการใชบริการ และปจจัยท่ีไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาในการเปนลูกคา 

ศรันย ทิพยบํารุง (2544) ไดศึกษาความพึงพอใจของผู ใชบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขายะลา พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขายะลา                
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มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.59 และมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานเทคโนโลยี 
สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษาท่ีมีความแตกตางกันจะมีความพึงพอใจแตกตางกัน
อยางนัยสําคัญทางสถิติ สวนรายได อาชีพ ศาสนา เพศ และอายุท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุรพันธ เด็ดขาด (2541) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวม
ลูกคามีความพึงพอใจระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณาแยกเปนประเภทของการใหบริการ พบวา ประเภท
บริการเสริมอ่ืนๆ อยูในเกณฑพอใจ สวนประเภทบริการเงินกู ประเภทบริการเงินฝาก ความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
การใหความสําคัญของปจจัยเหตุแหงความพอใจ/ไมพอใจในการบริการของลูกคา และปจจัยลักษณะ
ทั่วไปของธนาคาร ไดแก ความรวดเร็วและทันเวลา ความพรอมในการใหบริการ ผูใหบริการ รูบทบาท
ตนเองและความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

สุเทพ กลมกลอม (2547) ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของลูกคาท่ีใช
บริการดานสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สวนหน่ึงของงานวิจัยพบวาความคาดหวังและ
การรับรูในคุณภาพบริการโดยรวม และในรายดานท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก เปรียบเทียบความคาดหวัง
ในคุณภาพบริการของลูกคาท่ีใชบริการดานสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม จําแนกตามเพศ อายุ และ
ประเภทสินเชื่อ โดยภาพรวมแลวจะไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของครัวเรือน/ 
ป โดยภาพรวมแลวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปรียบเทียบการรับรูในคุณภาพบริการ ของลูกคาท่ีใช
บริการดานสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได ของครัวเรือน/ป
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ และประเภทสินเชื่อ โดยภาพรวมแลว แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของลูกคาท่ีใช บริการของลูกคาดาน
สินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม โดยรวมไมแตกตางกัน  

สมชาย สงวนกชกร (2549) ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูของผูใชบริการในดานคุณภาพ
บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการมีระดับ
ความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการแตกตางกัน โดยผูใชบริการมีระดับความคาดหวังในดาน
คุณภาพบริการอยูในระดับสูง ในขณะท่ีการรับรูคุณภาพการบริการในระดับปานกลางเทาน้ัน โดยความ
ตองการสวนบุคคล การส่ือสารปากตอปาก และการส่ือสารภายนอก สัมพันธกับระดับความคาดหวังและ
การรับรูคุณภาพบริการในดานส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการ ความเชื่อถือได การตอบสนอง ความรูสึกม่ันใจ 
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และการเอาใจใส สวนประสบการณท่ีผานมาสัมพันธกับ ระดับความคาดหวังในคุณภาพบริการดานส่ิงท่ี
มองเห็นในการบริการ ความเช่ือถือได การตอบสนอง ความรูสึกม่ันใจ และการเอาใจใส  

พิชามญชุ วัชรพุกก (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพ
บริการของลูกคาผูถือบัตรเครดิตธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) โดยภาพรวมและรายดานท้ัง 5 
ดาน อยูในระดับมาก เปรียบเทียบความคาดหวังในคุณภาพบริการของลูกคาผูถือบัตรเครดิต จําแนกตาม
อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทของบัตรเครดิตท่ีใชบริการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตาม
เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เปรียบเทียบ
ระหวางความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของลูกคาผูถือบัตรเครดิต โดยรวมไมแตกตางกัน         
หาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรูในรายดานพบวามีความสัมพันธในระดับคอนขางตํ่า  
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ความคาดหวังของผูใชบริการ 

1.ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ 
2.ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
3.ความมีอัธยาศัยไมตรี 
4.การเขาถึงการบริการ 
5.การติดตอส่ือสาร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายได 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
1.ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ 
2.ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
3.ความมีอัธยาศัยไมตรี 
4.การเขาถึงการบริการ 
5.การติดตอส่ือสาร 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาท่ีมาใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัด

ลําปางป 2556 ประกอบดวย ลูกคาท่ีใชบริการฝาก-ถอน การบริการสินเชื่อ การบริการอ่ืนๆ จากสถานท่ี
ใหบริการ 6 จุดบริการในเขตพ้ืนท่ี อําเภอแมพริก อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน และอําเภอเมือง เฉล่ียตอ
วันจํานวนท้ังส้ิน 769 ราย ( ธนาคารออมสินภาค 9 จังหวัดลําปาง, 2556) 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ลูกคาท่ีมาใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน ผูวิจัย

ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ยามาเน (Yamane) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 มีสูตรคํานวณ ดังน้ี 

   n   =      N 
       1 + N (e)2 

 กําหนดให  
        n   = ขนาดของตัวอยาง 
    N  = จํานวนประชากรท้ังหมด 
    E  =  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ 
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จากจํานวนตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณคือ 
 

   N =      769 
      1+769 (0.05)2 
    = 263   ราย 

  
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสวน
สถานท่ีใหบริการ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางจากลูกคาท่ีมาใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 

สถานท่ีใหบริการ จํานวนประชากรเฉล่ียตอเดือน ขนาดกลุมตัวอยาง 

ตลาดบานฟอน 154 52 

ตลาดตนยาง 142 49 

โรงพยาบาลศูนยลําปาง 119 41 

ตลาดดอนชัย 151 51 

วัดแมพริกลุม 108 37 

ที่วาการอําเภอสบปราบ 95 33 

รวม 769 263 

 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชในศึกษาเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงไดสรางตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษาท่ีกําหนดข้ึน โดยดําเนินการสรางแบบสอบถาม ประกอบดวย ลักษณะคําถามปลายปด                
(close-ended questionnaire) และลักษณะคําถามปลายเปด (open-ended questionnaire) ผูศึกษา
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือดังน้ี 

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ 
เพ่ือใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการศึกษาตามท่ีกําหนดไว 
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3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามแบบกรอบแนวคิดเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสม ความถูกตองของการใชภาษาและครอบคลุมเน้ือหาของงานคนควาอิสระ เพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขตามท่ีอาจารยปรึกษางานคนควาอิสระแนะนํา 

4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา แลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 
คน ไดแก นางอัจฉรา ชุมภู ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเถิน (ทานางอุปถัมภ) นางสาวบงกชรัตน  
พันธุนพคุณ ผูชวยผูจัดการธนาคารออมสินสาขาเถิน และผศ.บุรินทร รุจจนพันธุ ผูอํานวยการสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม                  
หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค และครอบคลุมเน้ือหาของงานคนควาอิสระท้ัง 3 
ทาน ไดคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.73-1.00 แปลผลไดวาจุดประสงคน้ันวัด
ครอบคลุมเน้ือหา โดยท่ีขอคําถามน้ันสามารถวัดไดตรงจุดประสงคจึงสามารถนําไปใชได 

ลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของลูกคาเปนคําถามท่ีผูศึกษาสรางสําหรับรวบรวมขอมูลลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา 
และอาชีพใชเปนคําถามปลายปด แบบหลายตัวเลือก 

สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
เคล่ือนที่ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง โดยคําถามจะถามถึงระดับการใชบริการ โดยคําตอบใชมาตรา
สวนประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความคาดหวัง 
 ความคาดหวังนอยท่ีสุด   ใหคะแนน 1 คะแนน 

ความคาดหวังนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 
ความคาดหวังปานกลาง   ใหคะแนน 3 คะแนน 
ความคาดหวังมาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 
ความคาดหวังมากท่ีสุด   ใหคะแนน 5 คะแนน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด   ใหคะแนน 1 คะแนน 
ความพึงพอใจนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง   ใหคะแนน 3 คะแนน 
ความพึงพอใจมาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด   ใหคะแนน 5 คะแนน 
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การแปลคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2549: 99) ดังน้ี 
4.50– 5.00   ความพึงพอใจและความคาดหวังมากท่ีสุด 

 3.50– 4.49   ความพึงพอใจและความคาดหวังมาก 
 2.50– 3.49   ความพึงพอใจและความคาดหวังปานกลาง 
 1.50– 2.49   ความพึงพอใจและความคาดหวังนอย 
 1.00 – 1.49   ความพึงพอใจและความคาดหวังนอยท่ีสุด 

 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะของปญหาและอุปสรรคของการใหบริการของ                

รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
 

 5. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอีกคร้ัง 
 6. การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีได
พิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับลูกคาท่ีมาใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําพูน ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach 
Alpha) หากมีคามากกวา 0.70 ถือวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางได โดยใหคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.88  
 7. ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความ
เชื่อม่ันไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากลูกคาท่ีมาใช

บริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จํานวน 263 ราย 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือวารสาร ส่ิงพิมพ 

เอกสารรายงานธนาคารออมสิน และเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. ตรวจสอบขอมูลผูศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองท้ังหมด 263 ชุด 
2. ดําเนินการตรวจใหคะแนนรายขอตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
3. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติสําหรับการประมวลผลทางสถิติวิเคราะหขอมูล 
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ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบดังน้ี 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ 
(percentage) คาความถ่ี (frequency) คาเฉล่ีย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) พิจารณาจากลักษณะคําถามเปนการสอบถามปลายปด (Close–ended question) โดยใช
ระดับวัดขอมูลประเภทอัตราภาคหรือมาตราชวง ( Interval scale) ลักษณะคําตอบใชมาตราวัดระดับ
ความสําคัญ (Importance scale) 
 สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 1  ใชสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
 วิเคราะหความคาดหวังของลูกคาท่ีมาใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใหบริการ               
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางโดยใชการวิเคราะห หาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน     
Pearson Chi-square การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธหากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเขาใกล-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง  
แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอย หรือไมมีเลย สําหรับการพิจารณา             
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยท่ัวไปอาจใชเกณฑดังน้ี (Hinkle D.E., 1998: 118) 
            คา r                             ระดับของความสัมพันธ 
        .90-1.00   มีความสัมพันธกันสูงมาก  
        .70-.90   มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
        .50-.70   มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
        .30-.50   มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
       .00-.30   มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามาก 
 

สมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 2 และ 3 ใชสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
1. วิเคราะหความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางโดยใชการทดสอบที ( t-test)  สําหรับขอมูลท่ีมี
จํานวน 2 กลุม 

2. วิเคราะหความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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(One way ANOVA) สําหรับขอมูลท่ีจําแนกมากกวา 2 กลุม โดยหากพบวามีความแตกตาง จะทําการ
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) ดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)                  
เพ่ือหาคาเฉล่ียคูใดบางตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยความคาดหวังของลูกคาท่ีมาใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใหบริการ                   
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวัง
กับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน เพ่ือศึกษาลักษณะของประชากรท่ี
สงผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินและเพ่ือศึกษาลักษณะของ
ประชากรท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง                       
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยเก็บขอมูลจากผูมาใชบริการ จํานวน 263 คน ซ่ึงผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 สวน ดังน้ี  
 สวนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ผลการศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
 สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
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สวนท่ี 1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร  
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
98 
165 

 
37.3 
62.7 

รวม 263 100 
อายุ 
  - ตํ่ากวา 16 ป 
  - 16–25 ป 
  - 26–35 ป 
  - 36–45 ป 
  - 46–55 ป 
  - 56 ปข้ึนไป 

 
3 
49 
64 
65 
65 
17 

 
1.1 
18.6 
24.3 
24.7 
24.7 
6.5 

รวม 263 100 
สถานภาพสมรส 
  - โสด 
  - สมรส 
- หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

 
100 
147 
16 

 
38.0 
55.9 
6.1 

รวม 263 100 
ระดับการศึกษา 
  - ประถมศึกษา 
  - มัธยมศึกษาตอนตน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  - อนุปริญญา/ปวส. 
  - ปริญญาตรี 
  - สูงกวาปริญญาตรี 

 
10 
24 
48 
31 
125 
25 

 
3.8 
9.1 
18.3 
11.8 
47.5 
9.5 

รวม 263 100 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร  
           (ตอ)  

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
ระดับอาชีพ 
  - พนักงานบริษัทเอกชน 
  - ธุรกิจสวนตัว 
  - ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  - ลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว 
  - เกษตรกร 
  - นักเรียน/นักศึกษา 

25 
51 
85 
42 
24 
36 

9.5 
19.4 
32.3 
16.0 
9.1 
13.7 

รวม 263 100 
ประสบการณทํางาน 
  - ตํ่ากวา 5,000  บาท 
  - 5,000–10,000  บาท 
  - 10,000–15,000  บาท 
  - 15,000–20,000  บาท 
  - 20,000–25,000  บาท 
  - 25,000–30,000  บาท 
  - มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 

 
25 
53 
70 
38 
48 
11 
18 

 
9.5 
20.2 
26.6 
14.4 
18.3 
4.2 
6.8 

รวม 263 100 
 

 จากตาราง 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตรพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน165 คน คิดเปนรอยละ 62.7 สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเปนชาย มีจํานวน 98  คน คิดเปนรอยละ  37.3 สวนใหญมีอายุระหวาง 36–45 ป และ 
46–55 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมาเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 26–35 ป จํานวน 64 คน 
คิดเปนรอยละ 24.3  ผูที่มีอายุระหวาง 16–25 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 18.6 ผูที่มีอายุ 56 ปข้ึน
ไป จํานวน 17 คน คิดเปน    รอยละ 6.5 และผูที่มีอายุต่ํากวา 16 ป มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.1  
สถานภาพสมรส จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 55.9 รองลงมาเปนผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 100  
คน คิดเปนรอยละ 38.0 และผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
6.1 การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ผูที่จบการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.               
มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ11.8 ผูที่จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 25  คน  คิดเปน               
รอยละ 9.5 ผูที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.1 และผูท่ีจบ
การศึกษาประถมศึกษา มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.8  ประกอบอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 
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จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาเปนผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 19.4  ผูที่ประกอบอาชีพลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 16.0  
ผูที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษา 36 คน คิดเปนรอยละ 13.7 ผูที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.1    
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,000–15,000 บาทจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 26.6 รองลงมาเปน   
ผูที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง5,000–10,000 บาท จํานวน 53  คน คิดเปนรอยละ20.2 เปนผูที่มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,000–25,000 บาท จํานวน 48  คน คิดเปนรอยละ 18.3 เปนผูท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,000–20,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.4 เปนผูท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนตํ่ากวา 5,000  บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ผูที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
30,000 บาทข้ึนไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.8 และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 25,000– 
30,000  บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.2 
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ตาราง 8 แสดงผลสรุปคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 
           และความคาดหวังในการใหบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  

การใหบริการ 
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 

  ระดับ   ระดับ 
ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ 4.10 0.619 มาก 4.23 0.681 มาก 
ความเปนรูปธรรมของการบริการ 3.89 0.717 มาก 4.17 0.705 มาก 
ความมีอัธยาศัยไมตรี 4.10 0.684 มาก 4.26 0.682 มาก 
การเขาถึงบริการ 3.93 0.680 มาก 4.17 0.681 มาก 
การติดตอส่ือสาร 3.90 0.738 มาก 4.16 0.736 มาก 

รวม 3.99 0.608 มาก 4.20 0.627 มาก 
 

 จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ                       
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางโดยรวมมีระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย3.99 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.608 และมีระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.627 
 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
 ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.619 และมีระดับความคาดหวังในการ
ใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.681 
 ความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.717 และมีระดับความ
คาดหวังในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.705 
 ความมีอัธยาศัยไมตรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.684 และมีระดับความคาดหวังในการ
ใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.682 
 การเขาถึงบริการพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.680 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.17สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.736 
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 การติดตอส่ือสาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมอยู
ในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.91 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.738 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.16สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.736 
  
สวนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมคิฐาน  
 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1   
 H0 :ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
 H1 :ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
 
ตาราง 9 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ  

รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 

ความพึงพอใจ 

ความคาดหวัง 

ความเชื่อม่ัน/
ไววางใจ 

ความเปน
รูปธรรมของ
การบริการ 

ความมี
อัธยาศัยไมตรี 

การเขาถึง
การบริการ 

การ
ติดตอส่ือสาร 

ความเชื่อม่ัน/
ไววางใจ 

Pearson 0.543 0.487 0.438 0.407 0.434 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ความเปน
รูปธรรมของ
การบริการ 

Pearson 0.523 0.546 0.430 0.479 0.458 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ความมี
อัธยาศัยไมตรี 

Pearson 0.467 0.446 0.476 0.400 0.415 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

การเขาถึงการ
บริการ 

Pearson 0.384 0.480 0.379 0.461 0.483 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

การ
ติดตอส่ือสาร 

Pearson 0.435 0.487 0.411 0.519 0.585 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ผลรวม Pearson 0.530 0.554 0.482 0.515 0.539 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 9  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ   
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความ
เชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงบริการ 
และดานการติดตอส่ือสารจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 หมายความวา                   
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  มีความสัมพันธกับความ       
พึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน พบวา ความคาดหวังกับความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานการติดตอส่ือสาร ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการ และความเชื่อม่ัน/ไววางใจ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับปานกลาง คือ  
0.585 0.546 และ 0.543 ตามลําดับ 
 

 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2 
    สมมุติฐานขอท่ี 2.1 
 H0 :เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางแตกตางกัน 
 

ตาราง 10 แสดงผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน 
             ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ 

ความคาดหวัง เพศ จํานวน   t Sig. 

ความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 
 

ชาย 98 4.35 0.618 
2.118 0.035 

หญิง 165 4.17 0.709 
ความเปนรูปธรรมของการบริการ ชาย 98 4.28 0.659 

2.146 0.033 
หญิง 165 4.09 0.723 

ความมีอัธยาศัยไมตร ี
 

ชาย 98 4.35 0.629 
1.666 0.097 

หญิง 165 4.21 0.707 
การเขาถึงบริการ ชาย 98 4.25 0.631 

1.597 0.111 
หญิง 165 4.12 0.706 

การติดตอสื่อสาร 
 

ชาย 98 4.24 0.680 1.427 0.155 
หญิง 165 4.11 0.765 

รวม 
 

ชาย 98 4.29 0.574 1.987 0.048 
หญิง 165 4.14 0.652 
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จากตาราง 10 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการมีคา sig เทากับ
0.048 แสดงวาปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) นั่นคือผูท่ีมีเพศแตกตางกัน 
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการแตกตางกัน 

 

 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2.2 
 H0 :อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางแตกตางกัน 
   
ตาราง 11 แสดงผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน 
             ในจังหวัดลําปางจําแนกตามอายุ 

ความคาดหวัง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 3.530 5 
0.706 
0.459 

1.537 0.179 Within Groups 118.034 257 
total 121.564 262 

ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ 
 

Between Groups 2.040 5 
0.408 
0.500 

0.817 0.539 Within Groups 128.390 257 
total 130.430 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 4.405 5 
0.881 
0.457 

1.926 0.090 Within Groups 117.561 257 
total 121.966 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 2.756 5 
0.551 
0.463 

1.190 0.314 Within Groups 118.987 257 

total 121.742 262 
ดานการตดิตอสื่อสาร 
 

 

Between Groups 4.331 5 0.866 
0.536 
 

 
1.617 
 

 
0.156 
 

Within Groups 137.652 257 
total 141.983 262 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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 จากตาราง 11 พบวาลูกคาท่ีมีอายุที่แตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ                  
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ความเชื่อม่ัน/ไววางใจดานความเปนรูปธรรมของ                    
การบริการดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการและดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2.3 
 H0 :สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร                 
ออมสินในจังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร                    
ออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน    

ตาราง 12 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามสถานภาพ 

ความคาดหวัง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 0.249 2 
0.124 
0.467 

0.267 0.766 Within Groups 121.315 260 
total 121.564 262 

ดานความเปนรูปธรรม            
ของการบริการ 
 

Between Groups 0.357 2 
0.178 
0.500 

0.357 0.700 Within Groups 130.073 260 
total 130.430 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 0.056 2 
0.028 
0.469 

0.059 0.942 Within Groups 121.910 260 
total 121.966 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 0.353 2 
0.177 
0.467 

0.378 0.685 Within Groups 121.389 260 

total 121.742 262 
ดานการติดตอส่ือสาร 
 
 

Between Groups 0.269 2 0.135 
0.545 
 

 
0.247 
 

 
0.782 
 

Within Groups 141.714 260 
total 141.983 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ตาราง 12 พบวา สถานภาพท่ีแตกตางกันมีความความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2.4 
 H0 :ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
 
ตาราง 13 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ความคาดหวัง Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 8.671 5 
1.743 
0.439 

3.948 0.002 Within Groups 112.893 257 
total 121.564 262 

ดานความเปนรูปธรรม                
ของการบริการ 
 

Between Groups 6.848 5 
1.370 
0.481 

2.848 0.016 Within Groups 123.582 257 
total 130.430 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 6.326 5 
1.265 
0.450 

2.812 0.017 Within Groups 115.640 257 
total 121.966 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 4.686 5 
0.937 
0.455 

2.058 0.071 Within Groups 117.056 257 

total 121.742 262 
ดานการติดตอส่ือสาร 
 
 

Between Groups 5.156 5 1.031 
0.532 
 

 
1.937 
 

 
0.089 
 

Within Groups 136.828 257 

total 141.983 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 13 พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานการเขาถึงการบริการและดานการติดตอส่ือสาร                   
ไมแตกตางกัน สวนดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานความมี
อัธยาศัยไมตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคู
ดวยวิธี LSD ( Least Significant Difference) 
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ตาราง 14 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางระดับการศึกษากับความคาดหวังของลูกคา 
             ท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 

ระดับการศึกษา 
 

 

 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 3.60 0.014 0.054 0.014 0.000 0.022 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.22  0.301 0.889 0.264 0.797 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

4.05   0.338 0.003 0.452 

อนุปริญญา/ปวส. 4.19    0.153 0.895 
ปริญญาตร ี 4.38     0.142 

 
 จากตาราง14 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการศึกษากับ
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน                       
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.                       
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคาดหวัง
แตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                    
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาและระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 15 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางระดับการศึกษากับความคาดหวังของลูกคา 
             ท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
             ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

ระดับการศึกษา 
 

 

 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 3.50 0.008 0.022 0.016 0.001 0.022 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.19  0.418 0.652 0.596 0.622 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

4.06   0.728 0.060 0.803 

อนุปริญญา/ปวส. 4.11    0.231 0.945 

ปริญญาตรี 4.28     0.237 

 

 จากตาราง 15 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการศึกษากับ
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน                           
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษามีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.                      
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคาดหวัง
แตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                      
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 16 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางระดับการศึกษากับความคาดหวังของลูกคา 
             ท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 

ระดับการศึกษา 
 

 

 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 3.77 0.095 0.135 0.107 0.005 0.108 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.19  0.664 0.876 0.169 0.926 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

4.12   0.774 0.015 0.740 

อนุปริญญา/ปวส. 4.17    0.082 0.953 

ปริญญาตรี 4.40     0.129 

 
 จากตาราง 16 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการศึกษากับ
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 กลุมท่ี 1 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคาดหวัง
แตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาและระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีความคาดหวังแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2.5 
 H0 :อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางแตกตางกัน 
 
ตาราง 17 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพ 

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 5.631 5 
1.126 
0.451 

2.496 0.031 Within Groups 115.933 257 
total 121.564 262 

ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ 
 

Between Groups 2.848 5 
0.570 
0.496 

1.148 0.336 Within Groups 127.582 257 
total 130.430 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 3.905 5 
0.781 
0.459 

1.700 0.135 Within Groups 118.061 257 
total 121.966 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 2.060 5 
0.412 
0.466 

0.885 0.492 Within Groups 119.682 257 

total 121.742 262 
ดานการติดตอส่ือสาร 
 
 

Between Groups 3.994 5 0.799 
0.537 
 

 
1.488 
 

 
0.194 
 

Within Groups 137.990 257 

total 141.983 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 17 พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี
ดานการเขาถึงการบริการและดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคูด วยวิธี LSD               
(Least Significant Difference) 
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ตาราง 18 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางอาชีพกับความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ 
             รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 

 
อาชีพ 

 

 

 

ธุรกิจ
สวนตัว 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ชั่วคราว 

เกษตรกร 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.23 0.786 0.251 0.633 0.301 0.218 

ธุรกิจสวนตัว 4.27  0.270 0.370 0.145 0.076 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.40   0.043 0.017 0.004 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว 

4.14    0.495 0.377 

เกษตรกร 4.03     0.922 

 
 จากตาราง 18  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอาชีพกับ                       
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและ อาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว                      
มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพเกษตรกรมีคาดหวังแตกตางกัน              
ในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ ลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                              
มีคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
  

 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2.6 
 H0 :รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
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ตาราง 19 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 6.336 6 
1.056 
0.450 

2.346 0.032 Within Groups 115.228 256 
total 121.564 262 

ดานความเปนรูปธรรม              
ของการบริการ 
 

Between Groups 2.733 6 
0.456 
0.499 

0.913 0.486 Within Groups 127.697 256 
total 130.430 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 4.613 6 
0.769 
0.458 

1.677 0.127 Within Groups 117.353 256 
total 121.966 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 1.080 6 
0.180 
0.471 

0.382 0.890 Within Groups 120.662 256 

total 121.742 262 
ดานการติดตอส่ือสาร 
 
 

Between Groups 1.771 6 0.295 
0.548 
 

 
0.539 
 

 
0.778 
 

Within Groups 140.212 256 

total 141.983 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 19 พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใช
บริการรถเคลื่อนที่ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการดานความ
มีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการและดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความเชื่อม่ัน/
ไววางใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวย
วิธี LSD ( Least Significant Difference) 
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ตาราง 20 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความคาดหวัง 
             ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  
             ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 

รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 

 

5,000 – 
10,000 บาท 

10,000-
15,000 บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,000-
25,000 บาท 

25,000-
30,000 บาท 

มากกวา
30,000 บาท 

ต่ํากวา     
5,000 บาท 

3.91 0.193 0.029 0.090 0.007 0.026 0.003 

5,000– 
10,000 บาท 

4.12  0.285 0.569 0.078 0.137 0.023 

10,000-
15,000 บาท 

4.25   0.714 0.401 0.357 0.105 

15,000– 
20,000 บาท 

4.20    0.287 0.276 0.080 

20,000-
25,000 บาท 

4.35     0.672 0.326 

25,000-
30,000 บาท 

4.45      0.735 

  

 จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับ                
ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานความเชื่อม่ัน/
ไววางใจ  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                  
10,000-15,000 บาท มีคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                   
20,000-25,000 บาท มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมที่ 3ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                  
25,000-30,000 บาท มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 4ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความคาดหวังแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 3.1 
 H0 :เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางแตกตางกัน 
 
ตาราง 21 แสดงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน 
             ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ  

คุณภาพการใหบริการ เพศ จํานวน   t Sig. 

ความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 
 

ชาย 98 4.15 0.604 
1.042 0.298 

หญิง 165 4.07 0.627 
ความเปนรูปธรรมของการบริการ ชาย 98 3.89 0.731 

0.137 0.891 
หญิง 165 3.88 0.710 

ความมีอัธยาศัยไมตร ี
 

ชาย 98 4.06 0.700 
- 0.692 0.489 

หญิง 165 4.12 0.675 
การเขาถึงบริการ ชาย 98 3.95 0.726 

0,168 0.867 
หญิง 165 3.93 0.654 

การติดตอสื่อสาร  
 

ชาย 98 3.92 0.763 0,163 0.871 

หญิง 165 3.90 0.725 
รวม 

 
ชาย 98 3.99 0.640 0.165 0.869 
หญิง 165 3.98 0.591 

 
 จากตาราง 21 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ มีคา sig 
เทากับ 0.869 แสดงวายอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) นั่นคือผูท่ีมีเพศ
แตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการไมแตกตางกัน 
 
 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 3.2 
 H0 :อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางแตกตางกัน 
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ตาราง 22 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามอายุ 

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 4.918 5 
0.984 
0.372 

2.643 0.024 Within Groups 95.636 257 
total 100.555 262 

ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ 
 

Between Groups 3.441 5 
0.688 
0.511 

1.348 0.245 Within Groups 131.267 257 
total 134.708 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 3.476 5 
0.695 
0.463 

1.500 0.190 Within Groups 119.115 257 
total 122.592 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 5.332 5 
1.066 
0.451 

2.363 0.040 Within Groups 116.007 257 

total 121.340 262 
ดานการตดิตอสื่อสาร 
 

 

Between Groups 2.715 5 0.543 
0.545 
 

 
0.996 
 

 
0.420 
 

Within Groups 140.094 257 

total 142.810 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 22 พบวาอายุท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปางไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการดานความมีอัธยาศัยไมตรีและดาน
การติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ และดานการเขาถึงการบริการ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ 0.05จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ตาราง 23 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางอายุกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ 
             รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 

อายุ 
 

 

 
16 - 25 ป 26 - 35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56 ปขึน้ไป 

ตํ่ากวา 16 ป 4.42 0.171 0.211 0.570 0.584 0.530 

16 - 25 ป 3.92  0.688 0.012 0.010 0.134 

26 - 35 ป 3.96   0.022 0.019 0.206 

36- 45 ป 4.21    0.943 0.833 

46-55 ป 4.22     0.797 

 

 จากตาราง 23 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอายุกับความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ 
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีอายุ 16-25 ป และ 36-45 ป มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/
ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอายุ 16-25 ป และ 46-55 ป มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/
ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีอายุ 26-35 ป และ 36-45 ป มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/
ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีอายุ 26–35ป และ 46-55 ป มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/
ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 24 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางอายุกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ 
             รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  ดานการเขาถึงการบริการ 

อายุ 
 

 
16 - 25 ป 26 - 35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56 ปขึน้ไป 

ตํ่ากวา 16 ป 3.83 0.812 0.743 0.585 0.572 0.745 

16 - 25 ป 3.93  0.078 0.340 0.311 0.824 

26 - 35 ป 3.70   0.004 0.003 0.146 

36- 45 ป 4.05    0.948 0.665 

46-55 ป 4.06     0.635 

  
 จากตาราง 24  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอายุกับความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการเขาถึงการบริการ 
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีอายุ 26-35 ป และ 36-45 ป มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึง 
การบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมที่ 2 ลูกคาท่ีมีอายุ  26-35 ป และ 46-55 ป มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึง
การบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
  

 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 3.3  
 H0 :สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร               
ออมสินในจังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร               
ออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
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ตาราง 25 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามสถานภาพ 

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 1.461 2 
0.730 
0.381 

1.916 0.149 Within Groups 99.094 260 
total 100.555 262 

ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ 
 

Between Groups 0.725 2 
0.363 
0.515 

0.704 0.496 Within Groups 133.983 260 
total 134.708 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 1.085 2 
0.542 
0.467 

1.161 0.315 Within Groups 121.507 260 
total 122.592 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 1.486 2 
0.743 
0.461 

1.162 0.201 Within Groups 119.854 260 

total 121.340 262 
ดานการตดิตอสื่อสาร 
 
 

Between Groups 1.814 2 0.907 
0.542 
 

 
1.673 
 

 
0.190 
 

Within Groups 140.996 260 

total 142.810 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

 ตาราง 25 พบวาสถานภาพท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ความเชื่อม่ัน/ไววางใจดานความเปนรูปธรรมของการบริการ                    
ดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเข าถึงการบริการและด านการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน                            
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 3.4 
 H0 :ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร
ออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
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ตาราง 26 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 3.739 5 
0.748 
0.377 

1.985 0.081 Within Groups 96.815 257 
total 100.555 262 

ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ 
 

Between Groups 3.977 5 
0.795 
0.509 

1.564 0.171 Within Groups 130.731 257 
total 134.708 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 5.471 5 
1.094 
0.456 

2.401 0.038 Within Groups 117.120 257 
total 122.592 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 8.534 5 
1.707 
0.439 

3.889 0.002 Within Groups 112.805 257 

total 121.340 262 
ดานการตดิตอสื่อสาร 
 
 

Between Groups 5.621 5 1.124 
0.534 
 

 
2.106 
 

 
0.065 
 

Within Groups 137.189 257 

total 142.810 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 26 พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถ
เคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความมีอัธยาศัยไมตรีและดานการเขาถึงการ
บริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวย
วิธี LSD (Least Significant Difference) 
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ตาราง  27 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจของลูกคา 
              ท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความมีอัธยาศัยไมตรี               

ระดับการศึกษา 
 

 

 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 3.65 0.146 0.213 0.099 0.017 0.008 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.02  0.644 0.846 0.285 0.122 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

3.94   0.465 0.038 0.024 

อนุปริญญา/ปวส. 4.06    0.355 0.148 

ปริญญาตร ี 4.18     0.352 
 

 จากตาราง 27 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการศึกษากับ
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความมีอัธยาศัยไมตรี
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                       
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 3  ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาและระดับการศึกษา          
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาและระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 28 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจของลูกคา 
             ท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการเขาถึงการบริการ               

ระดับการศึกษา 
 

 

 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา 3.56 0.159 0.448 0.305 0.064 0.001 

มัธยมศึกษาตอนตน 3.93  0.286 0.562 0.720 0.017 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา 

3.76   0.635 0.042 0.000 

อนุปริญญา/ปวส. 3.82    0.237 0.002 

ปริญญาตร ี 3.98     0.006 

 
 จากตาราง 28 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการศึกษากับ
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการเขาถึงการบริการ
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                        
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                 
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาและระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาและระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาปริญญาตรี                       
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 6 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                    
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 7 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                      
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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 ทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 3.5 
 H0 :อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปางแตกตางกัน 
 
ตาราง 29 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามอาชีพ 

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 6.472 5 
1.294 
0.366 

3.536 0.004 Within Groups 94.083 257 
total 100.555 262 

ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ 
 

Between Groups 5.546 5 
1.109 
0.503 

2.207 0.054 Within Groups 129.162 257 
total 134.708 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 7.155 5 
1.431 
0.449 

3.186 0.008 Within Groups 115.437 257 
total 122.592 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 8.839 5 
1.768 
0.438 

4.038 0.002 Within Groups 112.501 257 

total 121.340 262 
ดานการตดิตอสื่อสาร 
 
 

Between Groups 6.930 5 1.386 
0.529 
 

 
2.622 
 

 
0.025 
 

Within Groups 135.880 257 

total 142.810 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 19 พบวาอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ไมแตกตางกัน สวนความ
เชื่อม่ัน/ไววางใจดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการและดานการติดตอส่ือสารแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least  
Significant Difference) 
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ตาราง 30 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางอาชีพกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ 
             รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 

 
อาชีพ 

 

 

 

ธุรกิจ
สวนตัว 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ชั่วคราว 

เกษตรกร นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.04 0.392 0.076 0.567 0.514 0.338 

ธุรกิจสวนตัว 4.17  0.269 0.090 0.111 0.036 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.29   0.004 0.011 0.001 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว 

3.95    0.870 0.644 

เกษตรกร 3.92     0.811 

 
 จากตาราง 30 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอาชีพกับความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                               
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                                         
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว 
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมที่ 4 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกตางกัน
ในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                       
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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ตาราง 31 แสดงผลทดสอบความแตกตางรายคูของความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  
             รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามการประกอบอาชีพ  
             ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 

 
อาชีพ 

 

 

 

ธุรกิจ
สวนตัว 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว 

เกษตรกร นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.09 0.842 0.182 0.830 0.312 0.122 

ธุรกิจสวนตัว 4.00  0.150 0.622 0.173 0.039 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.00   0.058 0.011 0.000 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว 

3.73    0.359 0.125 

เกษตรกร 3.71     0.666 
 

 จากตาราง 31  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอาชีพกับความ                     
พึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานความมีอัธยาศัยไมตรี  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกตาง
กันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว                        
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมที่ 4 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกตางกัน
ในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความ                 
พึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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ตาราง 32 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางอาชีพกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ 
            รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการเขาถึงบริการ 

 
อาชีพ 

 

 

 
 

ธุรกิจ
สวนตัว 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ชั่วคราว 

เกษตรกร นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.05 0.766 0.861 0.080 0.141 0.014 

ธุรกิจสวนตัว 4.10  0.854 0.014 0.047 0.001 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.08   0.011 0.047 0.001 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว 

3.76    0.930 0.384 

เกษตรกร 3.77     0.404 

  
 จากตาราง 32 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอาชีพกับความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการเขาถึงบริการ  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                              
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราวมีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกตางกัน                      
ในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกตาง
กันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว                     
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกตางกัน
ในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 7 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                             
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 33 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางอาชีพกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ 
            รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการติดตอส่ือสาร 

 
อาชีพ 

 

 

 

ธุรกิจ
สวนตัว 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ชั่วคราว 

เกษตรกร นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.08 0.985 0.556 0.044 0.236 0.025 

ธุรกิจสวนตัว 4.08  0.434 0.014 0.166 0.007 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.98   0.047 0.376 0.023 

ลูกจางประจํา/ลูกจาง
ช่ัวคราว 

3.71    0.502 0.737 

เกษตรกร 3.83     0.347 
 

 จากตาราง 33  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางอาชีพกับ                         
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการติดตอส่ือสาร  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว                  
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                            
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราวมีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกตาง
กันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว                         
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และลูกคาท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา                           
มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
  
ทดสอบสมมุตฐิานขอท่ี 3.6 
 H0 :รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางไมแตกตางกัน 
 H1 :รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางแตกตางกัน 
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ตาราง 34 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี 
             ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ความพึงพอใจ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ Between Groups 9.792 6 
1.632 
0.355 

4.603 0.000 Within Groups 90.763 256 
total 100.555 262 

ดานความเปนรูปธรรม                
ของการบริการ 
 

Between Groups 11.675 6 
1.946 
0.481 

4.049 0.001 Within Groups 123.033 256 
total 134.708 262 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
 

Between Groups 10.442 6 
1.740 
0.438 

3.973 0.001 Within Groups 112.150 256 
total 122.592 262 

ดานการเขาถึงการบริการ Between Groups 14.444 6 
2.407 
0.418 

5.765 0.000 Within Groups 106.896 256 

total 121.340 262 
ดานการติดตอส่ือสาร 
 
 

Between Groups 9.109 6 1.518 
0.622 
 

 
2.907 
 

 
0.000 
 

Within Groups 133.701 256 

total 142.810 262 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 34 พบวารายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใช
บริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการดานการเขาถึงการบริการและดานการติดตอส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงตองทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) 
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ตาราง 35 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความพึงพอใจ 
             ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
             ดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 
รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 

 

5,000 – 
10,000 
บาท 

10,000-
15,000บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,000-
25,000บาท 

25,000-
30,000 
บาท 

มากกวา
30,000 
บาท 

ตํ่ากวา 
5,000 บาท 

3.71 0.122 0.005 0.007 0.000 0.007 0.000 

5,000 – 
10,000 บาท 

3.93  0.127 0.132 0.005 0.068 0.001 

10,000-
15,000บาท 

4.10   0.835 0.127 0.312 0.015 

15,000 – 
20,000 บาท 

4.13    0.260 0.404 0.035 

20,000-
25,000บาท 

4.27     0.902 0.192 

25,000-
30,000 บาท 

4.30      0.404 

 

 จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับ             
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานความเช่ือม่ัน/
ไววางใจ  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                    
10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                     
15,000–20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                     
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                       
25,000-30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
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 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                 
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 7 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 8 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-15,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 9 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน15,000–20,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 

ตาราง 36 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความพึงพอใจ 
             ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
             ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 

 

5,000 – 
10,000 
บาท 

10,000-
15,000บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,000-
25,000บาท 

25,000-
30,000 
บาท 

มากกวา
30,000 
บาท 

ตํ่ากวา 
5,000 บาท 

3.44 0.164 0.006 0.000 0.000 0.026 0.002 

5,000 – 
10,000 บาท 

3.67  0.096 0.005 0.004 0.158 0.026 

10,000-
15,000บาท 

3.89   0.141 0.140 0.612 0.249 

15,000 – 
20,000 บาท 

4.09    0.926 0.698 0.979 

20,000-
25,000บาท 

4.08     0.736 0.921 

25,000-
30,000 บาท 

4.00      0.714 

  

 จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความ
พึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการ  
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 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน  
10,000-15,000บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                 
15,000–20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน  
25,000-30,000บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาทและรายไดเฉล่ียตอเดือน                
15,000–20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 7 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 8 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
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ตาราง 37 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความพึงพอใจ 
             ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
             ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 

 

5,000 – 
10,000 
บาท 

10,000-
15,000บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,000-
25,000บาท 

25,000-
30,000 
บาท 

มากกวา
30,000 
บาท 

ตํ่ากวา 
5,000 บาท 

3.62 0.019 0.001 0.002 0.001 0.025 0.000 

5,000 – 
10,000 บาท 

4.00  0.249 0.263 0.156 0.469 0.003 

10,000-
15,000บาท 

4.14   0.889 0.698 0.927 0.022 

15,000 – 
20,000 บาท 

4.16    0.837 0.996 0.044 

20,000-
25,000บาท 

4.19     0.898 0.054 

25,000-
30,000 บาท 

4.16      0.132 

 
 จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความ
พึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานความมีอัธยาศัยไมตรี  
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                    
5,000-10,000บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                     
10,000-15,000บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                    
15,000–20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                    
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
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 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                     
25,000-30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 7 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 8 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน10,000-15,000บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 9 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000–20,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
  

ตาราง 38 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความพึงพอใจ 
             ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการเขาถึงบริการ 
รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 

 

5,000 – 
10,000 
บาท 

10,000-
15,000บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,000-
25,000บาท 

25,000-
30,000 
บาท 

มากกวา
30,000 
บาท 

ตํ่ากวา 
5,000 บาท 

3.40 0.023 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 

5,000 – 
10,000 บาท 

3.76  0.143 0.053 0.001 0.123 0.009 

10,000-
15,000บาท 

3.93   0.470 0.023 0.449 0.091 

15,000 – 
20,000 บาท 

4.02    0.196 0.771 0.290 

20,000-
25,000บาท 

4.20     0.587 0.938 

25,000-
30,000 บาท 

4.09      0.596 

  

  จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับ
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานการเขาถึงบริการ 
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                       
5,000-10,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                    
10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                     
15,000–20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                     
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                  
25,000-30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 7 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                 
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 8 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการเขาถึงบริการอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมที่ 9 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-15,000บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                 
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
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ตาราง 39 แสดงผลเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความพึงพอใจ 
             ของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางดานการติดตอส่ือสาร 
รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 

 

5,000 – 
10,000 
บาท 

10,000-
15,000บาท 

15,000 – 
20,000 บาท 

20,000-
25,000บาท 

25,000-
30,000 
บาท 

มากกวา
30,000 
บาท 

ตํ่ากวา 
5,000 บาท 

3.50 0.180 0.009 0.019 0.001 0.038 0.004 

5,000 – 
10,000 บาท 

3.74  0.111 0.183 0.010 0.197 0.035 

10,000-
15,000บาท 

3.95   0.969 0.230 0.673 0.281 

15,000 – 
20,000 บาท 

3.94    0.284 0.673 0.306 

20,000-
25,000บาท 

4.11     0.792 0.828 

25,000-
30,000 บาท 

4.05      0.698 

 

 จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับ                 
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ดานการติดตอส่ือสาร 
 กลุมท่ี 1 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                    
10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 2 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                   
15,000 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 
 กลุมท่ี 3 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน               
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 4 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน                  
25,000-30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 6 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน              
20,000-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 กลุมท่ี 7 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000–10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานการติดตอส่ือสารอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน                    
ในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาลักษณะของประชากรท่ี
สงผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง  โดยเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมพริก อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน และอําเภอเมือง จํานวน 
263 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกัน (t-test) การหาคาความแปรปรวน (One Way 
ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธของประชากร 2 กลุม (Pearson Chi-Square)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปาง สรุปผลไดดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินใน
จังหวัดลําปาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 62.7 มีอายุระหวาง 
36–45 ป และ 46–55 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 24.7 มีสถานภาพสวนใหญสมรส รอยละ 55.9             
มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด  รอยละ 32.3 และมีรายได เฉล่ียตอเดือนระหวาง                   
10,000–15,000 บาท มากที่สุดรอยละ 26.6 และการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
47.5 
 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบริการและความคาดหวังตอการใหบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.99 
(S.D.=0.608) และมีความคาดหวังตอการใหบริการในระดับมาก คาเฉล่ีย  4.20 (S.D.=0.627)                
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรกท่ีมีความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกคา ไดแก
อันดับ 1 คือความพึงพอใจในการใหบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรีมีคาเฉล่ีย 4.10 (S.D.=.684) 
และมีระดับความคาดหวังตอการใหบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรีมีคาเฉล่ีย 4.26 (S.D.=.682)
อันดับ 2 คือ ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจมีคาเฉล่ีย 4.10 (S.D.=.619) 
และมีระดับความคาดหวังตอการใหบริการ ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจมีคาเฉล่ีย 4.23(S.D.=.681) 
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อันดับ 3 คือ ความพึงพอใจในการใหบริการ ดานการเขาถึงบริการมีคาเฉล่ีย 3.93 (S.D.=.680)              
และมีระดับความคาดหวังตอการใหบริการ ดานการเขาถึงบริการมีคาเฉล่ีย 4.17 (S.D. =.681) 
 สวนท่ี 3 สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความ             
พึ งพอ ใจของ ลู กค า ท่ี ใ ช บ ริ ก า ร รถ เค ล่ื อน ท่ี ธนาคา รออม สิน ใน จั งห วั ด ลํ าปา ง  พบว า                     
ดานการติดตอส่ือสาร ดานความเปนรูปธรรมของการบริกา รและความเชื่อ ม่ัน/ไววางใจ                     
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับปานกลางคือ 0.585  0.546 และ 0.543 ตามลําดับ 
    สมมติฐานท่ี 2.1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ     
มีคา sig เทากับ 0.048 แสดงวาปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) นั่นคือ
เพศทีแ่ตกตางกัน ความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการแตกตางกัน 
    สมมติฐานท่ี 2.2 ลูกคาท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ                
รถเคลื่อนที่ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของ
การบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 2.3 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีความความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ               
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรม
ของการบริการดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 2.4 การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ               
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก  ดานการเขาถึงการบริการ และดาน                       
การติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
และดานความมีอัธยาศัยไมตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 2.5 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ                  
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมี
อัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความ
เชื่อม่ัน/ไววางใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 2.6 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใช
บริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ                      
ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน                 
สวนดานความเช่ือม่ัน/ไววางใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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    สมมติฐานท่ี 3.1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ   
มีคา sig เทากับ 0.869 แสดงวายอมรับสมมุติฐานหลัก (H0)  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) นั่นคือ              
ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการไมแตกตางกัน 
    สมมติฐานท่ี 3.2 อายุท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัย
ไมตรีและดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ และดานการเขาถึงการ
บริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 3.3 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการรถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ความเชื่อม่ัน/ไววางใจดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน 
    สมมติฐานท่ี 3.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรม
ของการบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานความมีอัธยาศัยไมตรี และดานการ
เขาถึงการบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 3.5 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ                   
รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ไมแตกตาง
กัน สวนความเชื่อม่ัน/ไววางใจดานความมีอัธยาศัยไมตรีดานการเขาถึงการบริการและดานการ
ติดตอส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    สมมติฐานท่ี 3.6 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใช
บริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ไดแก ดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการ ดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสารแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการ รถเคล่ือนท่ี
ธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 ทั้ง 5 ดาน มีความสัมพันธกันไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดานการติดตอส่ือสาร ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และความเชื่อม่ัน/
ไววางใจ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับปานกลาง คือ 0.585 0.546 และ 0.543 ตามลําดับ
สอดคลองกับอภิรดี ศรีจํารูญ (2549) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรูใน 
คุณภาพงานบริการของหนวยงานลูกคาสัมพันธท่ีมีตอความพอใจของลูกคาในกลุมบริษัท  Non-Bank 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาในภาพรวมระดับความคาดหวังในคุณภาพ บริการไมมีความสัมพันธกับ
ระดับความพึงพอใจในการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตถา พิจารณาในแตละดาน 5 ดานของ
คุณภาพการบริการพบวามีเฉพาะดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการใหความเชื่อม่ันแก
ผูรับบริการเทาน้ันท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับระดับความพึงพอใจในการบริการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงแตกตางจากการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการรับรูคุณภาพงานบริการ
ทั้งในภาพรวม และในแตละดาน 5 ดานของคุณภาพการ บริการจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับระดับความพึงพอใจในการบริการอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับพิชามญชุ วัชรพุกก (2550)              
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรู ในคุณภาพบริการของลูกคาผูถือบัตรเครดิต
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) พบวาโดยภาพรวมและรายดานท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก 
เปรียบเทียบความคาดหวังในคุณภาพบริการของลูกคาผูถือบัตรเครดิต จําแนกตามอาชีพ รายไดตอ
เดือน และประเภทของบัตรเครดิตท่ีใชบริการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เปรียบเทียบระหวางความ
คาดหวัง และการรับรูในคุณภาพ บริการของลูกคาผูถือบัตรเครดิต โดยรวมไมแตกตางกัน              
หาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรูในรายดาน พบวามีความสัมพันธในระดับคอนขาง
ตํ่า ทํานองเดียวกับสมชาย สงวนกชกร (2549) ที่ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูของผูใชบริการ
ในดาน คุณภาพบริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูใชบริการมี
ระดับความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการแตกตางกัน โดยผูใชบริการมีระดับความคาดหวัง
ในดานคุณภาพบริการอยูในระดับสูง ในขณะท่ีการรับรูคุณภาพการบริการในระดับปานกลางเทาน้ัน 
โดยความตองการสวนบุคคล การส่ือสารปากตอปาก และการส่ือสารภายนอก สัมพันธกับระดับความ
คาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการในดานส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการ ความเชื่อถือได การตอบสนอง 
ความรูสึกม่ันใจ และการเอาใจใส สวนประสบการณท่ีผานมาสัมพันธกับระดับความคาดหวังใน
คุณภาพบริการดานส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการ ความเชื่อถือได การตอบสนอง ความรูสึกม่ันใจ และ
การเอาใจใส  

ความคาดหวังของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางของลูกคาแตกตาง
กันตามลักษณะของประชากรศาสตรในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน
สอดคลองกับสุเทพ กลมกลอม (2547) ที่ไดศึกษาความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของ
ลูกคาท่ี ใชบริการดานสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สวนหน่ึงของงานวิจัยพบวาความ
คาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการโดยรวมและในรายดานท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก 
เปรียบเทียบความคาดหวังในคุณภาพบริการของลูกคาท่ีใชบริการดานสินเชื่อ  ธ.ก.ส.สาขาพนัสนิคม 
จําแนกตามเพศ อายุ และประเภทสินเชื่อ โดยภาพรวมแลวจะไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับ
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การศึกษาและรายได ของครัวเรือน/ป โดยภาพรวมแลวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปรียบเทียบ            
การรับรูในคุณภาพบริการ ของลูกคาท่ีใชบริการดานสินเชื่อ ธ.ก.ส.สาขาพนัสนิคม จําแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษาและรายไดของครัวเรือน/ปโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุและประเภท
สินเชื่อ โดยภาพรวมแลวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูใน
คุณภาพบริการของลูกคาท่ีใชบริการของลูกคาดานสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม โดยรวมไมแตกตาง
กัน  

ความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางของลูกคาแตกตาง
กันตามลักษณะของประชากร ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ลูกคาในดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี 
ดานการเขาถึงบริการ และดานการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันสอดคลองกับสิทธิชัย จริยวัทยานนท 
(2543) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคาอยูในระดับ                
ปานกลาง โดยความพึงพอใจในดานพนักงานและการตอนรับมากท่ีสุด รองลงมาคือดานระยะเวลาใน
การดําเนินการ ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ ดานความสะดวกท่ีไดรับ และพึงพอใจนอยท่ีสุดดาน
สถานท่ีประกอบการ สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การรับบริการ ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณในการใชบริการ และปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาในการเปนลูกคา ทํานอง
เดียวกับศรันย ทิพยบํารุง (2544) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขายะลา พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขา
ยะลา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานเทคโนโลยี               
สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวาระดับการศึกษาท่ีมีความแตกตางกันจะมีความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางนัยสําคัญทางสถิติ สวนรายได อาชีพ ศาสนา เพศ และอายุท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับสุรพันธ เด็ดขาด (2541) ที่ไดศึกษาความ            
พึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณี
สาขาบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวมลูกคามีความพึงพอใจระดับปานกลาง แตเม่ือ
พิจารณาแยกเปนประเภทของการใหบริการ พบวา ประเภทบริการเสริมอ่ืนๆ อยูในเกณฑพอใจ สวน
ประเภทบริการเงินกู ประเภทบริการเงินฝาก ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา การใหความสําคัญของปจจัย
เหตุแหงความพอใจ/ไมพอใจในการบริการของลูกคา และปจจัยลักษณะท่ัวไปของธนาคาร ไดแก 
ความรวดเร็วและทันเวลา ความพรอมในการใหบริการผูใหบริการ รูบทบาทตนเองและความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน และยังสอดคลองกับภาสกร กุลชิต (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
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ของลูกคาตอการใหบริการของ ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขาทาแพ จังหวัดเชียงใหม 
พบวาลูกคาผูมาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 21-30 ป มีการศึกษาต้ังแตระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพลูกจางพนักงานเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 5,001-
10,000 บาท สวนใหญมีสภาพโสด โดยมีประเภทของผลิตภัณฑท่ีลูกคาเขามาใชบริการไดแก               
ฝาก ถอน โอนเงิน นอกน้ันเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ และพบวาการประชาสัมพันธใหมาใชผลิตภัณฑของ
ธนาคารเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด รองลงมาไดแกความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการของ
ธนาคาร ความสะอาด สะดวกสบายของสถานท่ีใชบริการและการรับประกันคุณภาพในการใหบริการ
ของธนาคาร และความรวดเร็วในการใหบริการของธนาคาร ปจจัยเหลาน้ีมีผลกระทบตอโอกาสท่ี
ลูกคาจะพึงพอใจในการใหบริการของธนาคาร นอกจากน้ีคุณภาพการใหบริการของธนาคาร และ
ระดับการศึกษา โดยปจจัยเหลาน้ีมีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะพึงพอใจในการใหบริการของ
ธนาคารเพ่ิมข้ึนดวย ทํานองเดียวกับชนะ กลาชิงชัย (2541) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอ     
การบริการของธนาคารไทยพาณิชย: กรณีศึกษาสาขาบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ลูกคาท่ีมาฝาก
เงินหรือถอนเงินกับธนาคารไทยพาณิชย มีความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารในระดับดีโดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.23 ความพึงพอใจในดานท่ีต้ังและสถานท่ีประกอบการ คาเฉล่ียสูงสุด 3.34  และ
ความพึงพอใจตํ่าสุดในดานระยะเวลาในการใหบริการ คาเฉล่ีย 3.16 ดานปจจัยท่ีมีผลตอความ               
พึงพอใจของลูกคาได แก สถานภาพ อาชีพ ชีวิตครอบครัว ดานพนักงานและการตอนรับดานท่ีต้ังและ
สถานท่ีประกอบการ ความสะดวกสบายท่ีไดรับ ความชัดเจนของขอมูล และระยะเวลาในการ
ใหบริการ ปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และรายไดตอเดือน ทํานอง
เดียวกับปทมากร ระเบ็ง (2550) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินฝากตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการของธนาคารออมสิน สาขาดอยเตา (ธนาคารชุมชน) จังหวัดเชียงใหม พบวา                
สวนใหญลูกคาเปนเพศหญิง มีอายุ 31-45 ป อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท ประเภทบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารออมสินสาขาดอยเตา (ธนาคารชุมชน) คือเผ่ือเรียก โดยระยะเวลาท่ีใชบริการธนาคารออมสิน
สาขาดอยเตา 2-3 ป ใชบริการดานเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขาดอยเตาโดยเฉล่ียจํานวนคร้ังท่ีเขา
ใชบริการคือ 1-2 คร้ัง/เดือน และเหตุผลท่ีเลือกเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขาดอยเตาคือสะดวก 
ใกลบาน ใกลท่ีทํางาน สอดคลองกับสริสา เธียรถาวร (2547) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี
ตอการใชบริการเคร่ือง ATM และศึกษาพฤติกรรมการใชบัตร ATM ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมี
สถานภาพโสด อายุ 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได
ตอเดือน 10,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจในการใชตูATM ในระดับปานกลาง โดยมีความ                
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พึงพอใจสูงสุดในเร่ืองความถูกตองของเงินท่ีไดรับจากการถอนผานตู ATM รองลงมาคือ เร่ืองความ
รวดเร็วในการทํารายการของ ATMและความสะดวกในการทํารายงานผาน ATM เพราะความสะดวก 

 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสิน                    
ในจังหวัดลําปางคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 
 ความคาดหวังของผูใชบริการในดานประชากรศาสตรของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร        
ออมสินในจังหวัดลําปาง พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันในด าน                      
ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานความมีอัธยาศัยไมตรี                    
ควรมีการสงเสริมใหความรูในดานปฏิบัติงานแบบจริงใจและแสดงออกไดถึงความกระตือรือรนในการ
ใหบริการโดยพยายามสุดความสามารถในการแกปญหาหรือตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
และควรมีการจัดการดานภาพลักษณตางๆ ใหเห็นไดอยางชัดเจน เชน การมีพนักงานท่ีคอย
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและสถานท่ีเหมาะสมกับปริมาณของลูกคาท่ีมาติดตอใชบริการ 
 ความพึงพอใจของผูใชบริการในดานประชากรศาสตรของผูใชบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคาร              
ออมสินในจังหวัดลําปาง พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันในดานความ
เชื่อม่ัน/ไววางใจ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงการบริการ และดานการติดตอส่ือสาร               
ควรมีการสงพนักงานเขาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพอบรมจิตวิทยาใหชีวิตการทํางานในแตละวันของเรา             
มีความสดชื่นและต่ืนตัวอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาพนักงานใหมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความนาเชื่อถือ มีมนุษย
สัมพันธที่ดี เปนกันเอง มีสัมมาคารวะและมีความกระตือรือรนในการใหบริการ ควรมีการสํารวจ            
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเปนระยะ เพ่ือทราบถึงความตองการและขอเสนอแนะ แลวนํามา
ปรับปรุงตลอดเวลา ควรมีการส่ือสารอยางชัดเจนท้ังการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ใหท่ัวถึงในชองทางตางๆ ที่เหมาะสมเขามาชวยเพ่ือใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาสวัสดิการเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณและส่ิงแวดลอม
ในการบริหารจัดการองคกรอาจมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมความสามารถพัฒนา
องคกรและบุคลากรไดทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน 
 2. ควรทําการศึกษาตัวชี้วัดปจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
ในจังหวัดลําปาง เพ่ือสะดวกในการประเมินผลและนําไปพัฒนาปรับปรุงงานดานการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการ 

รถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการท่ี
สงผลตอคุณภาพการใหบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ             
การคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย        
เนชั่น  ลําปาง ผลของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพ่ือประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน                   
โดยไมแจกแจงเปนรายบุคคล ท้ังน้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความกรุณา
จากทาน  ในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงในความรวมมือของทานในการ
ตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
            

           สวนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2   คุณภาพการใหบริการของรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง                           
สวนที่ 3   ขอเสนอแนะ 

  
 

นายปกปอง ปนปวง 
         นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                 
           คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ü ลงในชองวาง  o  หนาขอความท่ีเปนขอมูลของทาน 

1.  เพศ 
o  1.  ชาย   o  2.  หญิง 

 

2.  อายุ 
o  1.  ตํ่ากวา 16 ป  o  2.  16–25 ป  o  3.  26–35 ป  
o  4.  36–45 ป      o  5.  46–55 ป      o  6.  56 ปขึ้นไป  

 

3.  สถานภาพ 
 o  1.  โสด   o  2.  สมรส o  3.  หยาราง/แยกกันอยู/หมาย 
 

4.  ระดับการศึกษา 
 o  1.  ประถมศึกษา   o  2.  มัธยมศึกษาตอนตน  

o  3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา/ปวช.  
o  4.  อนุปริญญา/ปวส.  o  5.  ปริญญาตรี                
o  6.  ปริญญาโท       o  7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

 
5.  อาชีพ 
 o  1.  พนักงานบริษัทเอกชน  o  2.  ธุรกิจสวนตัว  

o  3.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  o  4.  ลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว  
o  5.  เกษตรกร                o  6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 

 
6.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 o  1.  ตํ่ากวา 5,000  บาท  o  2.  5,000–10,000  บาท  

o  3.  10,000–15,000  บาท  o  4.  15,000–20,000  บาท  
o  5.  20,000–25,000  บาท        o  6.  25,000–30,000  บาท 
o  7.  25,000–30,000  บาท 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใหบริการรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
 
 

คุณภาพการใหบริการ 
 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก
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นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

มา
กที่

สุด
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ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ความเชื่อม่ัน/ไววางใจ           

1. ผูใหบริการ บริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว           

2. ลูกคาไดรับบริการท่ีตรงกับความตองการอยู
เสมอ 

          

3. ผูใหบริการเห็นถึงความสําคัญและประโยชน
ของลูกคาเปนหลัก 

          

4. ลูกคาม่ันใจไดวาการบริการท่ีได รับมีความ
ถูกตองสมบูรณทุกคร้ัง 

          

ความเปนรูปธรรมของการบริการ           

1. สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม สะดวกและ
เพียงพอตอการมาใชบริการ 

          

2. มีท่ีน่ัง สําหรับลูกคาระหวางรอคอยการใช
บริการ 

          

3. ผูใหบริการแตงกายสุภาพเรียบรอย           

4. ผูใหบริการมีจํานวนท่ีเพียงพอตอปริมาณลูกคา
ที่มาใชบริการ 

          

ความมีอัธยาศัยไมตรี           

1. ผูใหบริการมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสุภาพ           

2. ผูใหบริการเต็มใจในการใหบริการ           

3. ผูใหบริการมีจิตท่ีดีในการใหบริการ(Service 
Mind) 

          
4. ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการใหบริการ           
การเขาถึงบริการ           

1. มีการแจงระยะเวลาเปด – ปดที่ชัดเจน            

2. ผูใหบริการสามารถจดจําลูกท่ีเขามาใชบริการ
ไดเปนอยางดี 

          

3. ผูใหบริการมีความรวดเร็วในการใหบริการ           

4. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
กลองรับความเห็น และเว็บไซตของธนาคาร            
เปนตน 
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คุณภาพการใหบริการ 
 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
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การติดตอส่ือสาร           

1. ผูใหบริการใชภาษาท่ีเขาใจงาย/ไมกํากวม           

2. ผูใหบริการมีการสบตาระหวางพูดคุยกับลูกคา           

3. ผูใหบริการมีการใชชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
เชน อีเมล เฟสบุค ไลน เว็บไซตของธนาคาร              
เปนตน 

          

4. ผูใหบริการมีการแนะนําข้ันตอนการใหบริการ
ดวยสื่อตางๆ อยางชัดเจน 

          

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอคุณภาพการใหบริการของรถเคล่ือนท่ีธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง 
 

.................................................................................................................................... ............................

....................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  
 

 “ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม” 
 



ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ   นายปกปอง   ปนปวง 

วันเดือนปเกิด  1 กรกฏาคม 2526 

สถานท่ีปจจุบัน  154/1  หมูท่ี 7 ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  52100   

ตําแหนงหนาท่ี  พนักงานประจํา ธนาคารออมสิน  สาขาเถิน  จังหวัดลําปาง 

ประวัติการศึกษา วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยแมโจ 


